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Avondzitting culturele dag 
Was onze gelioorza.il tijdens de aca~irmische morgenzitting redelijk wel bezet. 
niisscliien door tocdoeri van de stiiriuler~ride werking die uitgaat van een compli- 
inrnteils g~riicht als ,.'t is vcrplirlit", tijdens de avoridzitling waren slechts die- 
genen annuzczig van wir nicn dat wc1 vr~.wachten kon (vrij naar dr. Kat). 
Pater rector opende d r  avond met ren kort welkomstu.oord. waarin hij o.m. zei 
dat wij, het optreden van het trio Pim Jacobs de volgende middag huiten 
becrlioi~wing gelate-n, het laatrte deel vnii de culturele ddg slonden te beginnen. 
Hccl fijiitjcs nirrkte hij oiiiiiiddrllijk dneriia op dat I h i j  het concert van dit (rio 
geenszins buiten beschoumiiig wenste te laten! 
D e  jury bestond dit jaar, althans volgens de voorzitter, de heer Andrirssen, uit 
een neerlandicus (dr.  J. F. M. Kat).  een toneelspeler (de heer W. L. Helwirg) en 
een schoua~burgbezoeker (de  voorzitter zelf). Hetgeen ons deze avond grbodcn 
werd. was gelukkig van hoog gehalte, getuigt het feit dat  de heer Andriessen 
hest i~dpre  de~liieciiir eeii pvijs ujilde gever, (doch dit orn bepaalde redenen 
achterwege liet). De kruze die de drclneiners inaakten uit w n  overvloed van 
proza en poezie. was slechts een enkele keer te hoog gemikt en doorgaans vnor de 
toehoorders wel bevredigend. Opmerkelijk was dat de belangstelling voor hpt 
proza dit keer zo groot was. De jury Jir  zich bijzonder lang over een uitspraak 
hcradcii iiincst, vclde over de dcclnnistori~i Iiet volge~ide oordeel: 
Ben Bollerman: D e  nriester - Anton van Duinkerken. 
Vcriiioed~lijk de inhoud wel hrgrcpen, inaar door te vlugge uitspra'tk werd het 
geheel wat onduidelijk, zodat de voordracht soms nieer in opzeggen ontaardde dan 
op declamatir geleek. 
Hans van Mens: Fragment uit G i n  - Rogier van Aerde. 
Weliswaar zeer vt.rdieiistr1ijk werk, doch iets te hoog gegrepen. Beheerst gebracht. 
Hct iIinjrsriieiize vali Iiet vet.liaal kwani echter iikt genoeg tot uiting. 
Patrick Huygen: Het laatste evangelie van Sint Jan. 
Een verdienstclijkt- voordracht. gocd doorvoeld, innig van intonatie. Indien er 
meer prijzen voorradig waren geweest dan urm Pntrick zekev voor een stoffelijke 
beloning in aanmerking gekomen. 
Rob Al: Die Grenadiere - Heinrich Heine. 
Deze opgave was voor hem iets te zwaar. Hij moest zowel dnits spreken als 
dr i la~nere~i .  Door deze vereiste dubbele concentratie was zijn declamatie nict 
eiitlioiisiait !?eriocg. tt-rwijl d, snellieid van presentatie te veel weg had van een 
oprukkend priiisisch leger. 
Frits Buschman: Ierse sage - A. Roland Holst. 
Frits beheerste de stof niet grnoeg, zodat, iiiedc omdat zijei uitspraak onduidelijk 
u .~~s .  dr  dramatiek geheel verloren ging. 
Elly &Haene: Zonnesteek - r. Slauerhoff. 
Misschien was zijn keuze niet helemaal gelukkig. Zijn voordracht m.as nogal on- 
begrijpelijk, hoewel aandoenlijk. Hij declameerde in tegenstelling tot zijn miizikaal 
optreden. zonder pedaal. 
Jaap vaii der Aard : Fragment uit Dood Hout Alfred Bontridder. 
Zijri voordracht waa zipr g o ~ d  en oogstte derhalve ook veel succes. Het stuk was 
rchter, volgens de jury. iets te hoog gegrepen. Uitleg vati dit werk b.v. zoli zeker 
a.el een heel lesuur vergen; vandaar. 

Een eervolle vermelding verkregen. 
Louis Krauwels: D e  vreemde man - Rainer Maria Riekt. 
Een prachtige declamatie. De geest van het stuk begrepen en goed gebracht. Hier 
en daar een enkele keer echter wat monotoon. 
Frans Kroon: Liefdesverklaring - J. Greshoff. 
Frans  hriiiht Cirwliilff eri zijn liefdesv~rklaririg vol begrip en geestig. Duidelijk 
lict hij ons merken wat de dichtrr in die pant. regels voorhad. 
De derde prijs was voor Maarten Prins, die het aandurfde de hijna niet te decla- 
meren Marsman te presenteren. Diep doorleefd deed hij ons gcnirten van cen 
Fragment uit d r  Boot van Dionysos. Doordat Maarten ons echter menig eindwoord 
uriihirld. kwii~ri het drani'ttische eleirir~it niet tot zijn recht. 
Frans vali Meerwijk (de brkeiide A. G. ddkklauterdar) viel de tweede prijs ten 
~ F P I  Z o i i d ~ r  overdrijving, iiiaar irinig doorvoeld liet hij ons proeven van de 
sclioniihcid van de Psalm van David in  Fen hcrijinitig van Gabriël Smit. 
Gerard Mooyekind mocht de ,,erepalm opstrijl<en". Zonder rhctorick en hijzotidet. 
rolvast. w ~ s t  hij de moeilijkheden volkomen te overwinnen van een historische 
leksc: De hoogdravende poëet - Justus van Effen. 
Nict cc l i t~r  werden mij alleen op litiriiire delicatessen ontliaald: nienig piano- 
virtiioos vrrlecnde deze avond niiizikale fleiir. 
Vooreerst urilleii wij hier noemen jongetje van d r r  Linden, die voor de ,.grotiii" 
Iinprompru van Schubert mocht spelen, als beloning voor zijn overweldigend op- 
treden tijdens de morgenzitting der jongeren. Verder waren daar Frits Buschmnn 
iriocturnr van Chopiri), Eddy d'Haene (die omdat hij 'smorgens al Ravel ge- 
speeld had, 's avonds liever Mozdrt speelde) en Han de Vries (menuet antique 
van Maiiricc Ravel), die tijdens de beraadslaging var, de jury, als welkorne toe- 
gift het schrrzo in c klein van Mendelssohn-Bartholdy speelde. 
Tot  hen die er niet bij waren. 
Zo'n declnmsticwedstr.ijd die voov de aanvang altijd schijnt schuil te gaan in pen 
woas van deftig zitten, strak kijken. keurig knikken. gcvocglijk glimlachen 
en persf mooi vinden. blijkt iedere keer weer reuze mee te vallen. Daarom heil 

ik er eigenlijk w-el een beetje vcrhassd 
over dat zovelen door hun verstek laten 
gaan, bij voorbaat reeds zo'n gebeuren 
veroordelen. Ileus die wdas is slechts 
waan. Durf eens te koirien. Niets is ge- 
woner dan jouw aaliweziglieid. Liever 
geen smocsjes vaii .,ik begrijp* die din- 
gen toch niet"! Komen en leren luisteren 
en waarderen. 
* )  lees in dit nuinrner onder ,.Tolle Lege" 
de ~rccensi~ van ,.Kort Rornnieiitaar". 

T.A.F. Jr .  

Sinterklaastgd 
Doiidrrdag 3 dec. 22.30 u u r  

( D e  u..elbemiiide .,gelovigen" iiit de Iste 
klassen slaan dit stukje toch wc1 discrrit 
over, l i k ! )  
Ta. ind~rdaad, ik heb me ook in het strijd- 
gewoel gciiicngd. inaar vatiavond slechts 
om te kijken, te liijkeri naar dr  iiienrii 
in de stad. 
De mannen: met schooltassen van hun 
zoontjes beladm. lopen vele vaders in 
hct doiiirin dcr vrouw: de winkels. 
Zwaar voorover gebogen, met gefronste 
wenkbrauwen: ,.\Vat rijmt er nou toch op 
kaincr"? - ]r zit vaak op je koude 
kainer . . . .  Ja, iiiaai. dan: kainer, ...... : 
die rotgedichten ook!" 
De vrouwen: He. heerlijk winkelen, elkc 
dag werr. Lekker veel geld uitgeven en 
niks tegen de niaiineri zeggen. het is toch 
zeker grheiin7 
W a t  is e r  voor rili vrouw Iiecrlijkrr dan 
winkelen. Lekker bij clkc etalage blijven 
staan en de twee meter achter je lopend?, 
met pakjes en zakjes volbehangen man 
maar laten tnopperen. 
D r  straatjongens: Lekker stoer doen: 
,,Een piek? Dn's veel te d,iilr hoor, Een 
kwartje is meer dan zat!" 
Herrie maken, de toch al zo nauwe trot- 
toirs helernaal opvullen, met je brom- 
fiets op en neer rijden in de Grote Hout- 
straat hè, heerlijk ......... 
Dit zijn zo, volgens mijn mrniiig. de ver- 
schillende opvattingen over de Sintcr- 
klaastijd van de resp. lagen der beool- 
k in5 
Maar het Iclikste zij,? de kinderen die 
zelf voor hct eerst mre oiogen doin. 
Met zuur gespaarde centen sjouwen zr 
winkel-in, winkel-uit. om dan, na ren 
iiilr. torli inaar dat stukje rnaraeprin voor 
inamn tc kopen. 
Het ergste echter, zijn wij, de scholieren. 
rr dan toe: nroefwerken en huiswrrkrn 
gaaii normaal door: en kom je dan 2 dagen 
vnor Sititrrklaas ei~idrliik iii clc stad. dan 
is je hele vangst, ria anderhalf uur  zoe- 
ken, kijken en afkruien, een grote rol 
pakpapier van 5 meter lang en 35 cent, 
zo is het mij tenminste gegaan. Maar 
enfiri, we hebben niet voor riicts zomaar 
zaterdag i decciiihcr 2 iiiir  utr ra vrij, 
daar moet in gemerkt worden! 
Het blijft toch een rare tijd: er zijn zelfs 
Sirit~rklazeri die voor reclame (nou. re- 
clarnel!) in eeii etalage in bed gaan 
liggen! De zedrlooshrid van deze tijd is 
dus ook al in Spanje doorgedrongen?! 
Maar ondanks het versjes maken onder 
de Ics, het werk overschrijven van je 
huurninii die ring s t ~ ~ d s  niet uit is ge- 
weest en alles umt rr nog verder a a n  
vast zit. is de Sinterklaastijd tóch een 
tijd die een gezellige drukte geeft, en 
die ik niet graag zou willen iriisseri. 

Th. [ I .  Kolstee l5 B.) 



de wat tc hooa uestemde niano. die het voor de blazers De academische zitting 
In zijn opcningswoordje tijdens deze buitengewone vergadr- 
ring vriri Ciis,iciacam. gaf de rektor een antwoord op de 
vraag, of een culturele dag wel zin had, omdat er toch het 
hele jaer citltiiiir wordt vergaard. 
Hij meende. dat dc ziri Iiirrin rjel~geii was, dat op de iul-  
turele dag dc leerlingen actief ciiltii~it. ,.plrgen" en liet niet 
Óii  een opnzme alleen bleef. 
Na dit openingswoord gaf Jan Hoek, die de leiding van 
deze zitting Ii,id. het woord aan Dr. Kat. voorzitter van de 
jury van de Coebergh-opstelwedst~jd (waarin tevens zitting 
haddcii d? I i~r i t i  Van Noort (khssiekeri) en Fens (Neder- 
lands en rcdactirlid van ,.DI T.ilii~") 0x11 ~ l r  prijswiriniiars 
bekend ie maken. in tegenwoordiglirid van  de heer Coebergh 
zelf. 
Dr. Kat maakte eerst nog enige algemene oprncrkingen. 
FIet e~ithousinime was hem niet meegevallen (10 van de 
iiiogclijkt- 201)) alsriit-de de kwaliteit van de opstellen. 
wat het voor de jury huitengcwoo~i mo~ilijk n iaakt~  wrrk- 
stukken te vinden. die een prijs waard waren, omdat diii- 
delijke uitblinkers ontbraken. 
Men was dikwijls. volgens de jury, boven zijn krachten ge- 
nadi. (Is 11et mogelijk een werk te maken. dat boven dc 
krachten van de maker ligt7 - red.) Ook was er een neiging 
tot het pnnrrcn van iets qrwiclitigs. E r  heerste ren algemene 
probleciiizucht, brineen Di.. Kat als een teken van onze tijd 
zag. D e  jury raadde de schrijvers aai, geen ;ihiir>t.riialc tor- 
sianden te tekenen als zij zelf normaal zijn. 
Hierna ging de voorzitter van de jury over tot het open- 
liinkin van de enveloppes uraariri zich de respectievelijke 
narneri del- prijsaitiiiiiars hpvonder~. 
DF boel<enbon met de hoogste waarde n.as voor Joost 
Hesseling (4a ) .  dic onder de titel ,,(>ctaande Roein" een 
boeiend werk had ingezonden. dat één gesloten gehcrl vorindr 
en vul sfeer was, hoewel nirt feilloos in het taalgebruik, 
Zonder Iict woord .,pl,ii~idat" te willen noemen. vond de 
jury dit opte-1 Arthw v. Schendel-aclitig. 
D c  tweed? prijs was voor Pictcr Mascini 15.1). die onder het 
motto .,Als de wind uit verre streken mij vrremde vcrholen 
doet" op ongelofclijk suggcstirvr urijzc di. laatste ht-Icvr~iissen 
weergaf van een Koreaan. De jury had overal geraffineerde 
verzwegenheden bemerkt. Het geheel was veelbelovend, hoe- 
wel iiieer belofte dan feit. Het was eigenlijk t i n  goede 
pagina uit Fen roman van 260 pagina's. 
Als dcrdc kwam iiit de biis Gcrard Mooyekind (Vla) ,  die 
een reproductie had geleverd vaii Hoiiicriis. Het w-as iiiCEr 
reproductief dan productief. met hangels aan Van Duin- 
kerken, Van  Groningen enz. en met een ietwat lange inleiding. 
Maar de jury sprak haar grote wdardering uit voor de wijze 
waavop de schrijver zo accuraat en exact de ornvaiigrijke stof 
verurprkt had en zelf uitgebracht. 
Al mct a1 proefden we iiit de u~oordeti vaii Dr. Kat een 
grote waardering voor di- verschillende opstrllen, zodat we 
nu echt niet al te somber over het peil hoeven tc denken. 
Enfin, de  lezer kan zelf (met de jury-oordelen er bij) oor- 
delen, want Tolle Lege heeft de bedoeling meerdere opstellen 
tc puhliccrcn. In dit niinitiizr zijn de drie bikroonde werken 
te vinden. 
Dr. Kat stond hierna zijn podiumstoel af aan Dr. B. hl. I. 
Delfgauw. in zijn functie als hebreeuws leraar eigenlijk 
geen spreker .,Van Buiten". Het onderwerp van zijn rrde 
was: .,De e\wlutie van de mens". W e  zien er niet veel nut 
in hici eiri satiienvatting van deze buitenge~voon inieressante 
voordracht te geven, daal. de Iczrr iniiii~rs zelf aariusezig was 
en dc spreker het geheel zo helder en heknopt hiild. dat 
het haast niet mogelijk is hieruit nog ureer de hoofdzaken 
te geven. Er wdren weinig woorden te veel bij. Vermelding 
virdient noil wel het feit, dat spreker geen enkele aanteke- 
ning had eii deciilriietterni~i d? indruk wekte een 
~iaiiwkeiirig opgeschreven wetenschappelijke verliandrling op 
te lezen. Vooral ,ia de pauze, toer Dr. Dclfgaiiu. zijn ineiiitig 
gaf over de vraag. wat u7c van dc toekomst van de mens 
moeten verwachten. kon spreker de zaal zeer boeien. Met 
Dr. Delfgauw bleek Cass een voortreffelijke keuze te hebben 
grdean Nicniarid van de naiiwezigen zal spijt hebben, gc- 
komen tc zijn en ieder dic medeplichtig was aan de enlrrlc 
open plekken in de zaal is dom geweest thuisgebleven te zijn. 
De muzikale omlijsting was hier en daar niet helemaal ge- 
slaagd. Misschien is dit voor een groot deel te wijten aan 

" - . . 
zeer moeilijk ~nii'tkte. 
Peter vali Rooyen !Va) hlerf in liet aardige Coric~itiiio 
voor trompet en piano van Jos de Klc1.k hcncden de orr- 
wachtingen en ook Gerard van Spanje iVb)  had in het 
Concertino in Es-dur pour clarinrtte avec piano van C. M. 
von Weber bepaald zijn dag niet. Opvallertd goed was 
hier cle Legeleiding vciri IIctik Len B ~ i g ë  iVIh).  terwijl I-lari 
d? \ I r i ~ s  (VIb) de trompct vakk~lndig o n d c r s t ~ ~ l l ~ d ~ .  
Eddy d'Hscnc ( IV)  speelde beheerst de Aria van Georg 
Friedrich Hdndel hoewel het stuk wel wat era kort was. 
De besie inuzik'ile uitvoering w'ts van Han de Vries. die op 
niagnifiike w-ijze het M P ~ I L I F ~  Antiq~ce vilcl Mourice Rilvel 
vertolkte. Hier zat pen iiierster op de Ipisno)kriik! 

Pcter van Bueren. 

t, 

voor de lagere klassen 
Terwijl in de gynizaal de academische zitting grhoiide~i werd 
vond op dc aula de declamatirwedstrijd voor de r en t e  
en t w ~ c d e  klasse~i plaats. Drze gelijktijdigheid. dit jaar voor 
het eerst, beoogde het psychologisch effect van ren mas- 
sale opkomst, naar dr  conrector in de oprriinysrede verielde. 
Belangrijk is deze widstrijd stillig. daar het drze lagrrr 
klasseii zijn die de ciiltiirclc-dagvicri~~g van de kornciidc jaren 
zullen hrpslen. 
Hoewel de verwachtingen hoog gespannen waren is er toch 
in grote mate aan voldaan: dc resultaten van de dt.clarnatie 
waren bevredigend en houpvol, het auditoriurri, lioewel oii- 
rustig. bleek niet ongevoelig voor stijl en sfeer. Zestien deel- 
neniprs, die tooinden zich rnrt zorg voorhert-id tc Iirhhen en 
die weinig last van p1ankenkoor.t~ hadden, lieten van zich 
horen, het merendeel met poëzie, enkelen met stukken proza. 
Dc muzikale intermezzo's waren slecht. Alleeri Rik v~iri der 
Linden, winriaar van pianoconcoiirs van verleden jaar, mist 
ren goede prestatie. inaar dan ook een opmerlrclijke prestatie 
te leveren. 
De iiitslag van dr  dec1niuntie~-edstrijd, rncdegedeeld en ge- 
motivrrrd door drs. Fens, bleek een overwinning voor 
Annic M. C>. Schmidt. 
De eerste prijs viel ten deel aan Weter Hoek rnet .,Ihris 
André en Adelbrecht" van A. Sclimidt, zeer entl~oiisinst 
voorgedragen. De derde prijs w a s  voor de ontwapenend 
spontari~ Hans Bns nict ,,Ik brn lekker stout', van dezelfde 
schrijfster. 'I'on Kooy met ,,Daantje en het kraantje", ook 
van Annie M. G. Schmidt verdiende een eervolle ver~riel- 
ding. Een groot voordrachtskunsteriaar bleek ook Paul Wit -  
temans jlIb) die zijn publiek boeide door een Icvensechtr 
veriulling van de journalist uit .,De h~tor tnde  vrouw", van 
Bonians. Hciii werd de tweed? plaats tocgervezen. 
H P ~  oordeel van d r  jury was, dat velen hooggegrepen had- 
den bij dc keuze van hun stukken. De keuze. die de eerste 
klassers deden, achtte zij ,.gelukkiger". De tweede k lass~rs  
zouden zich vertild hebben: ile zwaarte van het proza beicttc 
Iieri ani I i i i ~ i  tiikkeii ..natuurlijk" naar voren te brengen. 
Het criterium van de jury leek ons de spontaniteit zodat 
cen goed voorgedragen ..De kat" ( v a  A. de Wijs Mouto~i) 
dat voor spontaniteit minder plaats geeft. de d~clarnator Joos 
Kat slechts een eervolle vermelding opleverde. Enigen he- 
wezen wel degelijk durf te liebhen. zoals Frcd Mekenkamp 
( 2 c )  mrt een caharctachtig ,.Spnnjolos" en Harry van 
Mens (IIa),  di? zich geheel gaf in ,,De nachttrein". van 
Karcl van der Oever. 

( Bij de voorpagina: 

I (Foto 7 .  A. F. ;C.) ! 



PLA UDITE MANIBC 

. ,Op de verste achtergrond Stadt natuurlijk de naar Grieks 
besrf schier hoveniiiensclijkr gestalte - soinmigen zeggen: het 
drogbeeld - van Homerus en drze is ook inderdaad een 
grootheid op zichzelf. die nauwelijks als onderdeel der literaire 
o~itwikkelirig kan worden gezien" l). 

Wanncrr wij ons liiervdn steeds meer bewust worden ver- 
heugt hct ons hoe Iangcr Iioe niwr,  dat mij getuigen kunnen 
zijn van de schoonhcid en d? hrr~rcdiging die Homerus bij 
het leren van zijn Elias en Odyssee hicdt. Hoe dipper wij 
doordringen in dit epos des te groter wordt ook onze iifkper 
van sllcrlci Duitse throrieëri oiiitrent Homerus, te beginnen 
met de thcorir dat hij nooit g e l i ~ f d  zou hebben q ,  
Her gaat hizr om hct leit. dat ?r een epos bestaat dat 
eeuwenlang reeds op naam staat vati Horn~ms.  IIet heeft 
[lus geen enkele zin om eraan te twijfelen dat Horneriis 
hrstanri lierft en clt. d ic l i t~r  is geweest van de Elias en de 
Odyssee. terncer daar cr ijeen enkele andere dichter te vinden 
is die als schrijver van het heldenepos in zijn pl'iats kan 
urordrri gesteld. 
Aiiton vaii Duirikrrkeri betoogt in een opstel. dat getitcld is: 
Dr hlindp Honirrils. dat juist ornclat Homerus blind is gr- 
weest. hij in staat was tot Iiet sclirij\,en van een oergelijk . . 
epos. 
Hij beziet de wcreld met hlinde ogrii en daaruiri kan hij 
evenqoed een situatie beschrijven ondrr d? in;ens~ri '11s 
onder de goden. 
Hij doet dit iniet z u v e ~ l  ov~rtuigingskrucht. dat hij als d r  
enige utopist kan worden beschouwd, die een geluksland 
schilderde aan welks bestaan ~ F P I I  lezer tw-ijlelt. 
Het loont derhalve dr moeite om eens wat d i ~ p p r  door te 
drinyeii in en mat langer stil t? staan hij wat Honiiriis oiis 
biedt dan iiewoonliik in klasverhand mogelijk is. Het valt 
iiiirocrs inict xiirc, voor,<l wanneer men pas Homerus ter 
hand hccft genoiiien. om ondanks allc grarnuticale moeilijk- 
hrderi dir het Icz~ri n l i  ceiiniaal rnet zich meebrengt. toch 
de schoonhcid ervan tenvolli- t? rjcniiten. Allrrri w-anneer 
men nader toeziet komt plotscling de dag .,dat nieii zich 
een oi~de verdorde bli~idernarishand op dr schouders voclt 
1cggen"::l. Varinf dat o!jcnbiik begint de kiem van de 
Homeruslicfdc te otitspruiteii tot ze langzamerhand zal uit- 
gebloeid zijn tot ren prachtig? oiivcrgankelijke bloem. 
Een van de onsterfelijke figuren uit de Bliiis is Androrriaihe. 
afkomstig uit Thebe. dat gelegen is aan de v o ~ t  van ile 
Plakes. Fiektor heeft haar als vrouw meegevoerd naar Trnje. 
Zij g ~ l d t  als het tooribeeld van een zorgzame moeder en 
beminnelijk cn trouw cclitgriiotc. 
We komen haar voor het eerst tegeti iii h ~ t  zt-sde Loek 
van de Elias. wdriiieer zij noodgedwongen afscheid nioet 
Iienieri van Hektor. 
In haar hrzorgdhcid orn haar rnari is zij samen met haar 
zoon Astynnas op de arni van zijn ~~i i r i ,  riaar de muur yc- 
sneld om te zien of zij niisschieri haar iiiari nog kan ontmoeten. 
Hektor, opgewekt tot de strijd. is nok op zoek naar haar 
om afscheid te nemen. Van zijn dienaressen, dip hij i n  zij11 
palris alleen aaritrrft, ver~ieemt hij dat  Andromachr zich 
op de iiiliiir hrvindt. 
Hartontroerend is hun ontniocting: Aiidroniache snelt wenend 
op Hektor to en zij geven clkaar zwijgend de hand. 
Terwijl Ilrktur - de vader - begint te glimlachen wanneer 
Iii j  zijn zoontje - Siarnandoros, zoals hij hem noeiiit, de 
Trojaiieri nneinen Iiriri Astyanasi, de stedrnbedminger 
op d r  ariiicn vnii de niiii ziet. 
Uit d r  woordcii die Andrnr~iache nu gaat spreken blijkt hoe 
zorgzaam zij als rnoedcr en hoe trouw en niet minder zorg- 
zaam zij als echtgeriote is. Natuurlijk gaat haar het lot v'iri 
Trojr ter h d r t ~ ,  Inridr zij vuo r~oe l t  als 't ware dar dc ondpr- 
galig vali Troje liiet lang :necr op zich zal laten wachten. Zij 
weet ook dat Troje pas zal vallen waiilicEr Hrktor gesneuveld 
is of minstens gevangen genomen. 
Daarom doet zij al het mogelijke om haar rclitg~noot nog 
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te redde~i, opdat tenminste Hamandros zal opgroiien oiider 
de bescherming van zijn vader. 
.,Begeef j?  torli niet i11 de strijd. Je zulL er niet meer levend 
uit trrugkomen. Je u ~ c t  toch hoe gevaarlijk Achillcs is. 
Hij heeft toch mijn vadrr al rjedood en Thrbe met de grond 
gelijk gemaakt. 
Gelukkig had hij nog zoveel schaamtegevocl. dat hij ii i i j t i  

vader niet van zijn w'~pcr:uitrusting beroofde nu hem gedood 
t? hehben. riiaar hem i i i ~ t  waperieri en al verbrandde en een 
grafheuvel voor hcin oprichtte. 
En wat mijn moeder betreft: haar heeft hij mccgcviwrd en 
tegen een onmetelijke losprijs laten heengaan. Artemis hccft 
haai gedood in het paleis \,an haar vader ......... ! 
Zet  dari deaiioods het krij!jsvolk bij de plaats waar de muur 
het gcinakkelijkst te hrstornirn is: niaar blijf j i j  hier. opdat 
je zoon geen weeskind wordt en ik geen wcdurvp zal zijn.'' 
Hektor is echter nier meer te stuiten. Voor zijn medestrijders 
kcin hij iiirt mepr w-ijken uit de strijd. Ilij heelt van jongs- 
afaan gelrrrd dapper te strijden. Hij zal diis blijven in de 
strijd. 
Dit wil echter nier zeggen, dat hij zich niet bekommert oni 
Andromache en haar zoon: het leed om hen wordt niet over- 
troffen door dat o~ider  de val \'dn Troje en het lot van zijn 
broers en vrieiiden. Maar Iiij nioet gaan, dat zegt hem zijn 
niaiinendodend liart. 
Dan moer het toch tot Fen definitief afscheid konien. Nooit 
zullen we dit vergeten, wanneer wc dit eenmaal gclezen 
hebben. 
I Iektor - zijn h~liri scliittcrt in 't zoiilic1it - buigt zich nadr 
VUI.PII ,lilar zijn zootitjc. dat Iicin zo ZeCr ter liarte gaat. Maar 
het ononzelc wicht werpt zich huilend terug in lict hoez~rn- 
kleed van zijn moeder. omdat het schrikt wanneer de helm- 
bos naar voren knikt. Beiden, Hektor en Andromache. moeten 
er echt hartelijk om lachen, Androrriaihe door haar tranen 
iieeii. 
Wenend, telkens weer ornzieiide. rnet het kind op haar 
nrilirri ~ F E I . ~  zij de laatste woorden van Hcktor. Iioar Iiet 
soinnewiel terua. Za1 het voor het laatst acweest ziin. dat 
zij hem levend zag? 
Niet bekommerd om zichzelf clan alleen in verband met 
Iia'tr zoon, vfrmekt zij gejaniniir o111 Hektor te iiiidden van 
haar slavitinen. 
Het is een vrin de gvote, zo nict de grootste verdieiiten van 
Homerus. dat hij niet naar willekeur zijn persoon laat op- 
treden en dat deze personen voortdurend een eigen karakter 
hebben, Zij stellen niet een bepaalde daad orndat Homerus 
Uit i r i  zijn verliaal iiodiq heeft. maar onidat zij dat b ~ p a a l c l ~  
karakter hchhcn. 
Voordat Homerus zijn vcrhnnl doet, heeft Iii j  streng een 
vast schema in zijn hoofd, waaraan hij stl.cnq vasthoudt. 
Ieder persoon zien w e  ofwel in zijn ontwikkeling nfwel hij 
behoudt steeds dezelfde kdraktereigenschappen van het hegin 
tot het einde. 
Z o  zien we dat Odysseus de slimmerik is in de Elinc. die 
allc gcviircn ontwijkt als zij niet berusten op ten  van zijn 
listen. Hij strijdt in Trojr oiiidat I i i j  niet-t: hij zal dan ook al  
het mogelijke doen om zijn eigen lrven te heliniidoiii. 
111 de O~iyssee is hij de ervaringrijke, door de omstandigheden 
gerijpte. irian echter niet minder slim en listig dan in de 
Elias, altijd uit tot r n ~ ~ r d e r e  eer en roem voor zich zelf, 
waartoe hij zijti rijke ervaring iiidieiist rtelt. 
Andromache speelt ook cen hccl apart? rol in de Eliiis, totdat 
Hektor begraven is. R.laar ook geen ogenhlik latiger. Zij is 
de urouw van Hektor; als Hrktor er dan niet nieer is, is 
Iia'tr rol uitgespeeld. Haar taak is dan alleen nog innar: 
wachten op wat kornen gaat. 
Uit het afscheid var, Hrktor en Andromache zoals clat door 
Homerus beschreven u~ordt.  blijkt dat Andromachc van lift 
begin af  aan voor het leven vaii Iiaar rriari heeft gevrcesd. 
Met haar vrouwelijke inruïtie ziet zij Iiet onheil nabij. 
Terwijl de strijd in volle gang is en Horn~rus  niet over 



Andromachc spreekt, zit zij toch niet stil. Zij bereidt zich 
voor om het offer te kunnen hrengeii dat h ~ t  noodlot van 
haar vr~iayt.  
Wc zoiiden ons kilnrieri voorstellen dat een vrouw uitzinnig 
aoet van smart om het verllcs van haar mdri. Vooral wan- 
neer dit haar treft als cen onvi-rwachte slagi)  
Zoals Andromache zich voordoct in het zcsdr hoek, kunnen 
wc diit, wanneer Hektor in het twee-en-twintigste hoek 
valt en zij ziet dat zijn lijk rond de stad gesleurd wordt. 
niet voor.stclleii. 
Zij wist, ofschoon zij het nict durfde vermoeden, dat  dit 
gebeuren zou. Zij was erop voorbereid. 
Vooitdllr~nii was zii, gezeten achter het spinnenziel. inct 
haai gedacliteii hij li~iii. Zij trachtte zich in te denken hoe 
hij het maaktc. dipp hij het minste yejairi~rier der vrouwen 
naar buiten om te vernemen wat er g e b ~ ~ i r d  was. 
O p  een keer herkent zij onder dc jammei-klacliten de steiri 
vdn haar schoonmoeder. Zij weet nu dat Hektoi. gevallen is. 
Het kan bijna niet ariders. Toch twijfelt zij nog een beetje: 
zij moer h ~ t  eerst gezien hebben: sriel gerft zij haar bevelen 
en snelt naar huiten i ianr de niliur. 
O p  de muur gekomen heeft zij meteen dc  sitiiati? ovrrzien: 
zij verlirst hel Liewuslzijn ...... 
Wnnnicr zij IVFCT in staat is op te staan, zijn haar klachten 
vervuld van zorg oiii haar zoon. EIet lot van Hektor is al 
in vervulling grgaan. W a t  het lot van haar zoon zal zijn is 
nog niet bekend. 
Zij zal daarom alles doen om hem van de ondergatig te 
weerhouden. Dat is nu nog haar enige zorg. 
W a t  haar  zelf betreft, behoeft zij alleen nog maar af te 
machten wnt rr niet haar zal gebeuren. Het interesseert 
haar niet veel meer: op de eerste plaats is zij echtgenote 
en moeder. 
Haar klachten zijn dus geen woeste kreten. Zij legt zich necr 
hij d? dood van Ilrktor. maar haar moederhart blijft zorgen: 
wat zal cr van  liaar zoon trreciit kornrn nu hij geen vader 
meer hccft. Hij zal niisscliien uitgelachen worden en ver- 
smaad omdat hij wees is. Misscliirn w-erprn dr  Grieken. 

om zich t? wreken op zijn vndcr, hem wel van de ioren! O 
gruwelijke dood! 
In de laatste woorden bij het lijk van Hektor vlak voor zijn 
bcgrafcnis toont zij wat zij als echtgenote waard is. Deze 
woorden ontroeren ons diep en niakrn Adroniaclie onslerfelijk. 
Zij neemt het hoofd van dc mnnnendodrnde Hektor in haar 
handen; dut verminkte hoofd in die zorgzninc hlnnke arnieri: 

Stervende Iiebt gij mij niet uwz handcii uitgestrelrt uit iiw 

leger en nok heb je niij niet een of ander woord gezegd 
dat ik mij ondcr het vcrgicten vrin traiipri dltijd zou kun.. 
nen herinneren dag en nacht." 
Zij ligt zich neer bij zijn dood: maar  moest dat nu zo'n dood 
zijn? 
Wi l  hrt leven voor haar nog drdgelijk zijn, dan heeft zij 
het woord nodig dat  Hcktor Iiit laatst tot haar h,id qesproken 
heeft als allerlaatste liefdesdaad. Maar dit zal zij nioeteii 
mlssen. Dat betekent de qrootste smart voet. Ihaar. Maar 
sniart hebben daarover bepaalt tevens de waarde die zij als 
~chtgcnote heclt. 
Euripides heeft anti haar een tragedie gewijd. waarin hij 
haar lot behandelt na d? val van Troje. 

W e  k u t i r i ~ ~ ~  011~ iriderikcn hoe groot de wonde die 
áit haar toebracht. 
Nooit zal zij liefde kunnen korsteii v w r  Meoptoleinus, want 
zij is en blijft de vroiiu. van Hektor. 

Verklaririg der cijfers in de tekst. 

I )  Prof. Dr. B. A. van Groningen in een rede die hij uit- 
gesproken hreft t r r  grlcgeiiiiiid var1 de jaarlijkse algemene 
vergadering van het Nederlands klassipk vrrhond op 9 mei 
195 te Gouda. 
'1 Antori van Duinkerken: De blinde Homerus. Vcrgelijk 
zijn gedicht: Tlioriias à Kernpis klaagt. 
.'') Idrm blz. 13 van ..De ni?tiseri hebben hun gebreken 
(uitgeverij Het Sprctr~im, Utrecht, Antwerpen f 1.25). 
"l  Idem blz. 32. G. Mooycki~id V1 

7 7 Rls de wincl uit verre streken vrij' ut-eetnde verhaleiz doet" 

Ik zag hem opeens tussen d? taklicii: d? volken niaakteri zijn W a t  was het. Ik ...... neen. het was echt zijkiiat. 
h a r d .  Tsjau LL 11z rilde, trilde. beefde en barstte uit in tranen. 
Af en toe mijn blik, dan de regei, Het kon rne niet scheleti. . .Wat geeft 't", zei ik dus. 

hem aan rriijn gezicht. Koreaans is moeilijk ......... De neiging tot cotlstilnt vlofken kon ik niel van mr af  zetten. 
,,Verdoninie", zri ik. 

..Hoe ontkom ik aan hen. Verdomme, wat een loeders die Ik schuif verder, Met zo veel ais i,,.n Riissen". Plotseliiig =,as er een klap, waas, modder, water. 

. , t  Is zo donker, hoe kan ik diit rotding nou ook zien.'' Het kleren. 

slootjc was niet dirp en ik krabbelde weer overeind. De Russen schijnen op het ogenblik geen kogels t r  millr-11 

. .Was het dc wind? O f  steimincn"? WEIP s ~ o e l d e  het water 
missen ,.kruip dan" zeg ik. ,,Dan kruip ik, zeg: waarom niet"? 
x,. L 1 

door mijn zwarte. van zweet toch al natte haren. 
,,Dit was voor mij makkelijk en voor hen moeilijk". 
,,Of voor l i~ r i  makkelijk en voor mij moeilijk." 
De regrii virl in grotere niassn's, w11 lichtflits, mijn kleine 
scheve ogen in dc sloot. geraas. Onwrcr! 
.,Hadden ze me nu gezien"? W e e r  uit de sloot. Ja ik wilde 
naar dat verlossende pad, dat hek. die grens. 
De kleine zwarte ogen. Vrouw en kinderen. 
Ik sopte weer door de modder. ,, 't Schot, ren, twee ......... 
..Hocvccl'! Ze girrden, die kog~ls .  De wind, die stemmen, 
die taal; oh ,,hop haatte ik hen." 
Z e  wisten het. .,Moest ik daarom kruipen?" 
Ik w-ilde sarcastisch zijn en ik deed het: , .Wat ben je mooi, 
Kor~il"! 
Ik ben eerlijk. ,,Dat z u i d ~ n  dan Li, h*. dat zuiden aan Tsjau, 
wil je daar nipt Ileen?" 
. , Z e  krijgen me niet. ze krijgen me wel. wel ...... wel.'' 
..Wordt ik '11 farce, Tsjau Li gek, ze krijgen me niet.'' 
De dorpsdappere. 
Dan stop ik u8~cr., voel even, kijk. .,Die hebben ze gekregen". 
Geen schevc ogcn meer voor Iheni. .,Fijn li*; '11 wapenfeit 
hoor". Geen wapens en éCn been had hij. 
Iíoud was het. Ik had het misschien koud. 

I Y I e L S !  

't Schift riii goed op. Hct ka11 ccht zo vcr niet nieer zijn. 
,,Licht. Ik kan toch niet om de maan gaan sincken." Toch 
doe ik het. .,Misschien loop ik wel in een rondje"! Licht wil 
ik hebben. Ik plons weer in de modder. 
. .Acli t~r de Riisseii'? 
,,Wachten Tsjau. Luistrren Li. Voor of achter? 

Waarom liebben ze niet gesclioten, nu zijn ze zo dichtbij." 
De innddrr tiissen niijn huid en kleren jt-likt i i i i  verschrikkelijk. 
't Water  van dc plassen spat verdcr weg. 't Mag nie nii 
niets kunnen schelen. Ik zie dat m'n vrouw, daar in het zui- 
den, Zuid-Korea, me smeekt om harder te gaan. 
..Moeilijk Tsjau, nioeilijk." 
Riit .  Ja, neen ....... Ik ga op niijn rug lig ge^^, de m o d d ~ r  
stuwt op om mij hrcn. 
Dan kijk ik recht \,oor mc uit. 
,.Ween ......... Ween"! Zwarte silhouetten. 
Ik doe het. mijn lichaam doet zeer. , ,Ze krijgen ...... ons ...... 
niet ...... Tsau ...... Li" ...... 
,,He is a damried stupid yellow rat, Yank, He was free" ...... 
De takken hciilden hun oude plaatsen weer opgezocht. 
Ik zag geen ineEr. Tsjaii Li was niet meer. 

Wiiidstilte! P. Mascirii 5a 



Getaande Roem 
1950 Doffe slagen, slagen van een allesvernielcndc 
moker klinken over het water. E r  wordt een schip 
gesloopt, op een kleine verwaarloosde werf. 
Het  water leutit tegen de rotte palen van de 
schoeiing. Sinds de dijk gesloten is, is het water al 
levenloos, maar vandaag is het olieachtig dik en 
staat volkomen stil. uit eerbied voor het stervende 
schip. 
Vandaag hoiidt ook de wind zijn adem in, alleen 
de wolken zijn actief. net zo actief als die ene slo- 
per: .,het kreng is verrot". 
Hij is hard die sloper, zo hard als zijn moker. Hen1 
kan het niet schelen dat hij hier een schip sloopt, 
dat eens de trots was van zijn eigeriaar, maar door 
ouderdom is afgetakeld. 
Als hij niaar werk heeft. 
D e  anderen gaat het aan het hart. 
Zij gebruiken een schroevendraaier, hij een moker, 
samen slopen ze liet schip. 

1870. Hamerslagen klinken over het water, vele 
vrolijke vliigge slagen. Koperen nagels worde~i  in 
het zingende hout gedreven. 
Duitnsdik eiken is het. Als stammen hebben ze al 
in het water gelegen, maar niet lang genoeg oin 
dood te zijn, integendeel, ze leven, ze voelen zich 

jong. 
Als planken worden ze op het spante~iwerk ge- 
slagen en in het water zullen ze urerkeri, zullen ze 
zwellen tot alle naden dicht zijn. 
Dan vornieri ze een betrouwbaar schip. 

1871 Het is feest in Stavoren. He t  schip glijdt van 
de hclliiig. D e  scheg proeft het eerst het zoute 
water. 
Het is een stoer en stevig schip, gedrongen en rond. 
met een breed en laag tuig. Berekend op de korte. 
felle deining van de ondiepe Zuiderzee. 
Zijn schipper is net als hij zelf is. gedrongerl. en 
sterk als een dukdalf. Z e  gaan een r i~iye toekomst 
tegemoet. 

1900 E r  komt een storm opzetten, de lichten op 
de pieren aar1 het begin van de kleiiie intieme haven 
hebben het zwaar te verduren. D e  golven breketi 
op hun voeten en zelfs hun kriii~i proeft zout. 
D e  grote botters komen birinenwaaieii. het groot- 
zeil dichtgereefd en met de kleinste fok. Voor hen 
waait het te hard. 
O n s  kleine schip vaart uit. De schipper heeft van- 
daag het zeil genaaid en dus nog niets gevangen. 
Trots staat hij aan de helnistok. 
Tussen tie havenlichten grijpt d e  zee het schip en 
probeert het stuk te beuken, in zijn woede dat het 
haar durft te trotseren. Maar het schip zet door 
en danst over iedere golf. Het  hoiidt van de strijd 
tegen de zee en weet dat het zal winlien. 
Weinig keren brachten schip en schipper zo'n volle 
bun rnee naar de wal. 

1920 D e  schipper wordt oud en ook het schip voelt 
zijn vijftig jaren. 
Alleen met kalm weer varen ze uit. Nog kunnen ze 
het samen goed vinden. Vaak overnachten ze op 
het water, zacht trekkend aan het anker. 
Iri die riachten, met heel ver het vuurtorenlicht, 
slapen i e  niet. Z e  praten met elkaar, vertellen el- 
kaar hun nioeilijkhedcti, troosten elkaar. 
D e  schipper spreekt over het einde. 

1940 D e  Schipper is al tien jaar dood ei1 het schip 
a l  tien jaar verwaarloosd. Zijn tweede eigenaar 
voelt hem niet aan en het water is aan hem gaan 
knagen. 
Nu praat ook het schip over het einde. 

1950 Hij is verkocht voor de sloop. Veel heeft hij 
niet opgebracht. 
E n  nu hoort meii, voor de laatste maal. hamersla- 
gen over het mistige waler. als zijn oude delen in 
de schoeiing gedreven worden, achter de verrotte 
palen. 

Joost Wesseling. 

Dc aarikoridigiiiq in ..het kastje", dic inen gezien en ook niet 
g ~ z i e n  Iircft, rldf op  d e  vergadering v a n  vrijdag I 1  dec. ,.l. 
verscliil vnti  r~iening over  het nieuwe bestuur. 
Er  wnreii FI. clie Iiriii gelrzen hadden en niet hrgrcpen FII er. 
n a r e n  er dic heim eerivoiidig niet qrzien hadden. De lnntstr 
waren dan  ook de lrden di? h r a ~ e r d e i i  drit d e  activiteit v a n  
hr t  C;issiciacum-hcstuur zich niet verder uitstrekte dan  tot 
de vergadering. Zij  die d c  nnnkondigiiig niet begrepen en zij 

die hem niet zagen zullen het er - na het heft igi  debat - 
noq wel niet mee eens zijn. inunr h r t  voo~.ges te ld~  b ~ l t ~ t ~ l r  
kon, iluor de 'qfwezigheid v a n  tegenkandidaten - door wr lkr  
oorzaak ook  - arliter. d e  Lirsluuratalrl plaats nemen. 
Dc iiicuwi gezichten die men daar  zal zien nf riict z;il zien, 
zijn van: ]ai> H o ~ k .  vourzilter: T o m y  Schmitt, vici--vool.zit- 
ter; Richard Hendiikr .  secretaris. afdeling notulen e.d. en 
Patrick Huygen,  t w r ~ d e  secrelaris. afdeling publicitrit.. 



0 i i i  de onenigheid oiiitrent de 1iervci.kiezing vnii Jan Hoek 

zij nogiiinnls opgemerkt dat cen hcstuiir r.oortaan Een half 
jaar zal zctclen. hct~vi.rlk dus iiiogrlijk niankt. dat cen eind- 
euninenrandidaat voor de eerste helft van het jaar toL he- 
stt~iirslid w-ordt g~kozeii. (Dit  ook om het lawaai rond de 
heer U'. r,. d. Weiden die vorig jaar gekozen en lialf aaii- 

qenomen is ) .  Er is rioij een voorsiel voorgesteld om B.E. a a n  

te stellen als bestuurslid. aldeliriq thee. Dit voorstri is afge-  
wezen. 

P. v. Biicren heef niet rnkelc aaiigetekeiidc punten de op- 
positie aariqcvoerd, waririrt hij het af en toe wel te bont 
maakte. Hij stelde zelfs voor de hele voorstelling af te stel- 
len en een nieuw bestuur te kiezen. Dat was natuurlijk tc gck. 
Al met al was het een pittig dehiit en doordat cr nicts anders 
vali verwniht wrrd. was Iiet voel. h ~ t  liiatst - de iisrht - 
hcwoni-d. T)? iivorid w ~ i - d  grhi-iiikt voor ~ c i i  inl~idiiig vati 

Eddy d'H;ieiir ovci- ,.D? viering YRII h-rrstrnis"; W-aarin hij 
steeds aangaf dat riieri ..de strimiliirig eriii tiiaest ho~ideii", dat 
nieri meer oiri de inrier.lijke irienc (oridubbelzinriing) iiioest 

denken en Kerstmis niet tot een i . . )  eetleest moest verlagen. 
Dit alles werd met instemming ontvangen, behdlve dari bij 
het debat. 

Na  de thee bpgoii inien onniiddellijk op de drtsils in te gaan. 
De voorzitter zag eclitrr het geviiar en nadat nog iciiinnd had 
opgemerkt dat wasechte kaarsen beter uvareti dan ilrktrischr. 
stapte men over op de grote lijnen, waaraan tiet debat de liel? 
verdere avond bleef hangen. De inleiding was ,.verdienstelijk", 
hoewel de kwaliteit beier aitrigegeven kan worden door FPLI 

paar w-oorden uit het debat: ,,ik kdn het waarderen dat iii- 
leider niets absoluut heeft beweerd". Mijns inziens is alleen 
al hct ondcnverp van inleider (wat  voor ziekte dat is. weet 
ik ciog steeds nict: op Cnss. is hij in ieder gevol chronisch) 
Pddy il 'Haeri~ uitstekeiid gekozen. Ze  voorkwam ,.praten in 
het alyerneeii". 

Temgziend en in het algermeen; ren pittig? avond. 
We \,erwachten echter wel =-at iiircr hogere-klassers. 

p. Iitiygen. sccrrtnris 

Opmars naar de galg 
Het is goed. dat een generatie die d? oorlog niet kent, rens oorlog. Hij achtte zichzrlf onfeilbaar en lirt zijn i~icnsen hrr- 
gcconfrontcerd wordt met de gruwelen die cen oorlog met haalde nialeri weten dat het recht alleen gold zolang het hem 
tich medebrengt. 
Al het leed dat in ren oorlog mort doorslaan worden en 
al de schade die liij niet all~e-n op ~ i i a t~ r i e i l  oiaar ook op 
psysisch t ~ r r e i n  aanbrengt, kan gcmukkclijk onderschat wor- 
den. vooral door mensen die nooit iets dergelijks hebben 
hehocven mreiiiaken. 
Het is dan ook een van de doelstellingen van het nu ook in 
het Nederlands verschenen boek ,.Opmars naar de  galg" van 
twee Duitse journalisten J. J. Hrydecker en J. Leeb en de ge- 
lijknamige filrn, vooral de jong~ren te doen weten w-at inen van 
ren dictatuur. zoals dat door H i t l ~ r  als hoofd van Iiet 
.,eeuwige vierde rijk" is iiitgcoefend. 

Verschillende mens, zoals de filmcriticus B. J. Bertina en Mr. 
A. M. baron vdn Tuyll van Serooskerken. destijds de Neder- 
landse afgevaardigde bij liet Neiirenbergsr proces. achten het 
dcrlialve betrciirens\vaaddig. dat deze film slechts voor men- 
sen hoven de IS jaar torgankclijk is. 
O p  uitnodiging van boekhandel H. Coebergh heeft de laatst- 
genoemde. baron van Tuyll, een voordracht gehouden over 
dat  proces, waarbij hii zeer nauw betrokken is geweest. 
De wijze van proicsvoereii w a s  anders dan die i11 Nederland. 
Wantierr hij ons een verdachte voor de rechtbank ver- 
schijnt, kent de rechter de dossiers. De president vangt aan 
met het horen van de verdachte. 
Het Engels-Amerikaans systeeni, zoals dat in Neurenberg is 
toegepast, acht dit niet objectief. 
Toen de eerste van de 407 zittingen hcgon, kende dc recht- 
bank alleen de dagvaardigingen. 
Het zoii trouwens onmogelijk zijn geweest de dossiers tevoren 
volledig doorgewerkt te hebben, gezien de omvang daarvan. 
Tijdens het proces kwamen de verdachten niet aan het woord. 
Het openlidiir rninistrrie begon iriet het horen van de ge- 
tuigen. 

De twee-en-twintig verdachten van het Neurenberger proces 
stonden voor rechters en openbaar ministerie. waarhij de  
landrn van de grote vim: Engplatid. Rusland, Aiiirrikn en 
Frankrijk. vcrtrgenwoordigd maren. Bovendien waren er 
mensen uit allc landen om gegevens te verzamelen die van 
pus zouden kunnen komen bij de rechtspraak. 
In de causerie benadrukie mr. van Tuyll. dat hij alles wat er 
aan misdaden is gepleegd tijdens de laatste wer~ldoorlog, 
Hitler de centralp figuur was. Vali hen, hing het af wat zijn 
onderdanen deden. Hij is dan ook de grootste schuldige uit de 

van pas kwani 
Hitlrr, die door middel van de groot-industriëlen aiiii de 
mocht was gekomen, voerde zijn uorlog omdat I i i j  Diiitslnnd 
,,lebensraurn" wilde geveti Dnnroin moest Duitsland machtig 
zijn en derlialvr in Europa de hegemonie zien te vrrwervrri. 
De gruwelen, die n i ~ t  dcze oorlog gepaard zijn gegaan, zijn 
alleen niaar t? vrrklaren aan dc hand van de theerie dat 
a l l~ , s  ondergecchil<t was aan de oorloy: Menselijke waarden 
waren rr niet meer. Het aantal misdriiven tecieri de irienslieid 
is daarom ook ontzaylijk groot. 
O p  I oktober 1942 wordt rr afgekondigd dat allc krijgsge- 
vanuenen irioesten wordcn doodgeschoten. in maart 1944 
nioeiteri alle krijgsgevangenen. wanneer zij poogden te oiit- 
vli~rhten onmiddellijk terechtgesteld worden 
Vooral de Russen hebben het zwaar te verduren gehad: zij 
werden o.a. gebruikt als prorfkonijnen voor een hacteriologi- 
sche oorlog. 
Iedereen wipt mat de joden moesten ondergaan omrial zij 
het Gerniaanse ras onzuiver maakten. 
O p  politieke gevangenen werd vivisectie toegepast onder het 
mom van wetenschappelijke onderzoekingen. Mcnscn wrrden 
gevild, opdat hun huid zoli dienen als lampckap etc. etc. 
De bewijzen hiervoor werd grlcverd door de Duitsers zelf; 
veel is gevonden in de archieven; veel oorloc~wiisdacligrrs 
hieldeii dagboeken bij. zoals Hans Frank bijvoorb~eld. de heul 
van Polen - ,.de jodenslaihter van Krakaii". Hij tekent in 
zijn dagboek eens het volgende op- . .We zijn hier met drie-en- 
een-half millioen jodm bigorinen: daarvan zijn nog maar 
enkele werkgroeperi over; d? anderen zijn, om zo te zrggeii, 
geëmigreerd." 
Het is merkwaardig dat  Frank een van de weinigen is, die hij 
Iiet Nci~renhcrgse proces de schuld erkent: vele anderen blij- 
ven steeds maar volhouden een ,,reines Gewisscn" tc hebben. 
Zij schuiven de schuld op hun superieuren. 

De hrer van l'uyll achtte het dubieus of het wci juist was, 
iemand te veroordelen o p  grond van een iuisd~ijf tegen de 
vrede. Agressie werd in het verdrag van Parijs van 1818 geen 
misdrijf genoemd. De Volkerenhond vond agressieoorioq een 
.,crime internatio~inl" doch dit is door geen land qerertificccrd. 
I l ~ t  procrs is dus uiterst dubieus geweest, omdat verschillende 
aangeklaagden op de beschuldigiiig van agressie veroordeeld 
zijn. maar mr. van TuyII was niet van mening dat hiermee 
de Duitsers onrecht was aangedaan. 

Gerard Mooiiekind. 



VIERING 

arilvet-ei4 azul btsju bileuzlz 
I drs. P. M. J. HOKKELING 

Hadden wij des morgens met d e  jubilaris en zijn 
gezin plechtig het H. Misoffer gevierd, 's middags 
troffen wij elkaar weer in het' genoeglijke Heem- 
steedse Minerva-theater, waar de huldigingsbijeen- 
komst gehouden werd. 
Namens de school sprak als eerste pater van Straa- 
ten, die een algemene karakteristiek gaf van de 
jubilaris; hij prees zijn enorme werkkracht en de 
ijzeren consequentie waarmee hij gedurende al die 
jaren zich van zijn plichten t.o..v. de school ge- 
kweten had, iedere dag weer stoer beginnend, met 
een hoge opvatting van zijn taak, streng in zijn 
eisen. mild in oordeel; een stuwende werkkracht 
die zich manifesteerde in een tweede doctoraal- 
examen. .,Nog een lange periode aan onze school 
zij u toegewenst en onze school zal er wel bij 
varen". 
Hartelijk dankte pater rector ook mevrouw Hok- 
keling, mede door wier opofferingsgezindheid de 
heer Hokkeling in staat was zoveel van zijn tijd aan 
onze school te geven. Als stoffelijk blijk van waar- 
dering overhandigde pater van Straaten een pla- 
tenboek over de monnikenrepubliek in de Athos. 
O p  tekst van dr. J .  F. M. Kat, getoonzet door de 
heer Nelissen, keurig voorgezongen door Joop Al- 
bracht, charmant omspeeld door Peter van Rooyens 
trompet, met pianobegeleiding van de componist en 
enthousiast gerefreind door de zaal, galmde ver- 
volgens de Peter de Grote cantate het plafond te- 
gemoet. Acht prijzende coupletten en evenzovele 
juichende refreinen omspoelden de jubilaris. Mag- 
nifiek! 
Als woordvoerder van het lerarencorps voerde de 
heer Andriessen nu een soort ,,One Man Show" 
op. De  heer Andriessen verstaat n.l. de kunst om, 
zonder nog een woord gezegd te hebben, reeds een 
daverend gelach te ontlokken. Na  zich eerst ver- 
ontschuldigd te hebben voor zijn laat en verward 
binnenkomen - fietsen duurt langer dan je denkt 
- en uitgelegd te hebben om welke ingewikkelde 
redenen juist hij en niet een ander, b.v. de heer 
Alders, deze toespraak houden mocht, lichtte hij 
quasi historisch jubilaris' doopceel. 
Z o  moet de heer Hokkeling reeds een uur na zijn 
geboorte wanhopig hebben uitgeroepen: ,,Warum 
gibt es hier kein Triniteitslyceurn!" Kon zijn ver- 
knochtheid aan onze school al vroeger beginnen? 
Ook van zijn leergierigheid gaf hij al vroeg blijk. 
W a n t  onmiddellijk na het doopsel, bevredigd wat 
zijn katholiciteit betrof. riep hij studieus uit: , , W o  
sind die Bucher!" Om beide blijken voornoemd de 
jubilaris terecht de titel ,,geboren Trinitariër" 
draagt, terwijl ,,onmisbaar Trinitariër" slaat op zijn 

gebondenheid aan onze school als (oud)leerling, 
leraar en ouder. 
Na  een glaasje water, vervolgde de heer Andries- 
sen zijn historisch-humoristische uiteenzetting met 
een verklaring van het praedicaat ,,onafscheide- 
lijk". Hij onthulde ons dat mijnheer Hokkeling zich 
altijd en overal een trouw Trinitariër betoonde: 
altijd, n.l. van 1908 af; overal, nee niet waar de 
meisjes zijn (waarderend gemompel). maar bij cas- 
sisiacum (welsprekend geroezemoes) en op 't voet- 
balveld (getrap-pel) steeds enthousiast van d e  
partij (niet van de Arbeid: applaus op balcon). 
En  op grond hiervan riep, spreker. de heer Hokke- 
ling uit, tot: Trinitairiër par excellence! 
D e  heer Andriessen overhandigde een boekwerk 
over ikonen (titel: Fruhe russische Ikonen van Vik- 
tor Lasareff en Otto Demus). 
,,Een vast kenmerk van uw lessen. aldus namens de 
leerlingen Jan Hoek, is dat  zij zo algemeen aan- 
doen, of om het beter uit te drukken. zo internatio- 
naal. W a n t  u beperkt zich niet alleen tot de Duitse 
taal, maar voortdurend worden wij verrast en op- 



geschrikt door russische, poolse of bulgaarse uit- 
drukkingen. En dit geeft altijd een heerlijk onver- 
wacht effect. .Maar het is natuurlijk niet alleen de 
sfeer, die ons leerlingen altijd zo weet te boeien. 
W a t  n.l. uw lessen tot iets bijzonders maakt is het 
feit dat u - en dit komt dan voornamelijk tot uiting 
in de literatuurlessen - zo echt diep op de zaken 
tracht in te gaan. U zoekt altijd de achtergronden 
der dingen. U bent niet tevreden als wij een paar 
namen kennen. maar u wilt ons ook de persoon 
achter die naam leren kennen, de mens." 
Van de leerlingen ontving de jubilaris het boek- 
werk ,,Op mars naar de galg" en een ets van Ro- 
denburg. 
Na  dit drietal toespraken konden wij ons reikhal- 
zend en namen radend verheugen over het leraren- 
toneel. Formidabel wat zij ons voorschotelden. En  
dan de durf en vaart waarmee zij Gogolj's Oplich- 
ters voor het voetlicht brachten. Een regie vol 
vondsten en spelers die helemaal in hun spel op- 
gingen met een enthousiasme dat wij aanvankelijk 
in verscheidene figuren niet meer aanwezig achtten. 
Dit stuk dat qua inhoud weliswaar niet veelbeteke- 
nend is, maar wel vol moeilijkheden zit voor wat de 
presentatie betreft, hebben onze docenten tot ieders 
tevredenheid op de planken weten te zetten. Zelfs 
de talrijke eet-, drink- en schaterscènes, wezenlijke 
struikelblokken voor het amateurtoneel, kwamen 
volledig tot hun natuurlijk recht. Een compliment 
aan dit gezelschap is hier toch wel bijzonder op 
z'n plaats. Hulde voor het originele idee en pro- 
ficiat met het prachtige resultaat! 
Tot  slot van deze huldigingsbijeenkomst sprak d e  
jubilaris een sprankelend dankwoord, waarin hij 
een vergelijking trok tussen het verschijnsel jubi- 
l e ~ m  bij verschillende auteurs. Tsjechow maakt van 
een jubileum een soort tragi-commedie. De  jubilaris 
is bij hem meer slachtoffer dan feesteling. terwijl 
iedereen vol leedvermaak is over zijn verwarring. 
Kafka laat een jubileum voor de betrokkene een 
ware marteling worden. In de wereld van de letter- 
kunde is een jubileum zelden een aangenaam ge- 
beuren. Niet zo was het echter dit keer. 

De  heer Hokkeling dankte de afzonderlijke spre- 
kers, de organisatoren en medewerkenden en allen 
die zijn feest gemaakt hadden tot een echt school- 
feest voor allen. En hij eindigde met in het bijzon- 
der dank en hulde te brengen aan zijn echtgenote. 
door wier nimmer falende steun hij op een 25-jarig 
leraarschap kon terugblikken. 

24 November 1959: op waardige wijze vierde het 
Trinifeitslyceum drs. P. M. J. Hokkelings 

zilveren ambfsjubileum. 
T. A. F. jr. 

OPLICHTERS 
spel in twee bedrijven van Nikolaj Gogolj 

Nikolaj Nossoff - W. L. Helwig 
Stephan Krotki - J. L. Fennis 
Ossip Chwostoff - J. B. A. Melsen 
Chevalier Larousse - A. Ph. Wijkamp 
Alexander Gloff - S. van Beurden O.E.S.A. 
Pjotr Gloff - F. J. Posthuma 
Psoi Moschkin - dr. W. J. Terstegen 
Alex - dr. J. Th. R. van Greevenbroek 
Peter - J. M. van der Weiden 
Reuzensla met kaviaar - Broeder Kok 
Souffleur - H. Krudde O.E.S.A. 
Melodie drinklied - L. Nelissen 
Regie - W. L. Helwig 



uit: ,,Kladjes voor tante Rie" 

Zijn baard is rood niet z w n r t ~  en grijze vlokjcs, zijn rihflu- 
w-FIPII broek van voren lichtbruin en van achteren plaatselijk 
kleurloos, zijn trui, aan de ellebogen gestopt, paars en daar- 
overhe~ti draagt hij cen zwart colbertir. 
Zoals bij iedere kunst, is ook voor Fen schilder inspiratie 
o~ioiitbcerlijk. Maar hiiiirnian is geduldig. 
13iigenlaiiil loopt hij ijsberend door de voorkamer, staart uren 
;ichtcrecn naar buiten. duikt dan weer achter het stuur van 
zijn volkswagrn om deze v'iriuit de tuin op straat t r  rijden 
en weer teruy en wij weten reeds hoe laat Iirt is: mijnheer 
Havermans zoekt inspiratie. 
Plotseling, na enkele nioeiznme wckeii van loos gedrentel, ont- 
vlziriit er cen vonk in zijn duistere geest. Hij rent naar de 
zolder, smijt alle ramen open, zet de radio op vol volunie en 
luid fluitend en zinyeiid werpt hij zich op Iirt iiog niangdrlijkc 
doek. 
Vcrfkloddcrs vlicgeii door het raam op passerende voorbij- 
gan<lcrs, kiiidrren worden haastig van de straat gehaaid, de 
voddenrnnii gaat flitisterend van huis naar huis, de melkboer 
en de hakker zetten cen halve liter en eeri zoutloos bruintjr 
voor di- deur. zonder te bellen, cir groenteririian Inat paard 
en w;iq~n Lliuis en komt pcr hnkfirts niet rubhermiclen en 
tioiideri rri katten zijn nii letterlijk huisdieren. 
Alicen hct dreunende lawaai van de radio en het valse ge- 
fluit doorbreken de stilte. 
Soms briilt een rauwe s t ~ m  door het OOEII venster. Doe 
die srrirrige stofzixigrr uit! . ininar verder ontbreekt het aan 
riierirclijke gpliiiden. 
's Avoiids wcrkt de man met kunstlicht en felle lampen ma- 
ken lict de ovcrburen onmogelijk vroeg naar bed te gaan. 
Een ~ n k e l c  keer stort de schildrr zich echter reeds 0111 liegen 
uur in de sponde, zonder zich uit tr klrdeii (zoals zijn gade 
op een persconferintie nriri alle buurvrouwen mededeelt) 
doch niet een wartiie kruik. zodat men, in vrome stemming 
iiit lirt lof komende, op 'n honderdtal meters afstaiid kan 
morden opgeschrikt met de door Inerg en Leen gaaride kreet 
- Verdomme. waar blijft die kruik nou tocli! - 
Maar ttnmaal komt er een einde a a n  de schit-I< ondragelijke 
spanning. w.,iiiriri de buurt verkeert. 
Dan klinkt FI. door het zolderraam een gejuich. de vlag gaat 

uit. notichalant worden enkeli kwasten en r.erfpottpri naar 
buiten geslingerd en met blijdr stem wordt kond grdnan 
var, dc heuylijke tijding. - Hij is af! - 
- Al lc~n  riocl wat nat. voekt de kunstkwaster er aan toe, als 
iiiij~ihcir J i i c n h  van drie Iiciizrti vcrder viiiiuit zijn badkamer 
vrn;igt, wsnnrrr  hij mag komen kijken. 
- Morgen om half drie . 
Om tu-ee uur staat de buurt in zondags kledij voor dr  deur  
lari-Jaap Sparigels fleurt de stemming wat op met zijn blok- 
Lluit en dan yaat om half drie precies de feestelijk door mr- 
vroiiw Bu~irkarr i~  ( r e n  ujat intiemere keiinis) versierde deur 
van nuininer li opcn. 
Met een wijds gebaar noodt de schilder. hij hrcft nii ook nog 
een vies yroen klutje op, de menigte binnen, aan w-elk verzoek 
niet een spontam hoeraatje gehoor wordt gegeven. 
De gang is 'lauw gevuld en enkelen weten zich nog ren plaats 
i r i  de kciikendcur t? vericliaffen. Keesje van Durigen klimt 
uitgelaten i r i  de kamtok en zit loqc, u8;iniit-pr de siliilder mrt 
strilende ogen z i l i  produkt. hcdikt mrt reii gele doek, te 
voorschiln haalt. 
- Zijn we d'r allemaal? - 

AlIrt-ri opa C+risseri~iaci riirt, maar  die rrioet worden door- 
gelicht - 
- Zeg maar dat hij straks even langs kan komen 
D m  is het muisstil, als de vrouw van de schilder langzaam 
de gele doek verwijdert. Alleen het hondje van mevrouw 
Lrrnnierik (-je kan zo'n berstie toch niet alleen thuis laten, 
nietwaar? ) picpt even, als niijnlieer van Houten zijn o ~ i -  
nfscheidclijke paraplu per ongrliik op het d i~r t jes  staartje 
plant. 
Het applaus is overdonderend en als ingestudeerd roepen 
allen in koor - ooooooli! - 

De nietigheid van de nieris in liet heelal - verklaart de 
trotse kunstenaar. 
Hr t  doek is gaaf wit, met links onderaan een nauwrlijks 
zichtbaar rood stipje. dat  de  nog aan alle kanten met vrrf- 
klonten bedekte schepper van dit meesterwerk met zijn vul- 
potlood aanwijst. 
Langzanni stroonit de gang weer leeg. De scliilder stdat aan 
de buitendeur, geeft iedereen een stevige hand (voor dt- 
meesten heeft. hij nog een apart vriendelijk woordje) en slaat 
rnet een harde klap de groene voordeur achter de laatste man 
diclit. 
Nog diep onder dc indruk gaat ieder zijns 4'ECgS. 
- Een genie , Iaat iemand zich zachtjes ontglippen ......... 

Peter van Buercn. 



1 DACHT ZO. . . . . 
Ik ben de herder 
Ik ben de herbergier, die hen van de deur wees, en kort 
daarna een rijk man ontving, 
Ik hen Herodes. 
Ik ben dc Wijze 
Ik beri mezelf. 

Het g o d  en kwaad van de personen rond Jezus' geboorte, 
is het goed en kwaad van 011s. 
Het zijn personen 21s wij, 111et dczclfde goede. dezelfde slechte 
kant. In hun eigenschappen zien we onze eigenschappen. 
Het lieist kijken we naar de personen met de beste kwaliteiten. 
Het is daarom, dat ik me met Kerstmis graag herder vwl .  
Ik hen h ~ t  ook. 
Best. ninar dan nioet ik niet vergeten, me mrt de personen, 
dir in hun ilcchte rigenschappiil tegcnwoorclig zijii, te ver- 
eenzelvigen. 
Ten opzichte van mezelf kan ik optimistisch zijn, of ik kan 
nie r~iiriderrvaardi~ voe l~n .  In het eerste geval voel ik me 
hrrder. in Iiet tweede Hrrodes. 
Ik kan mc echtct. Iiet brst ...... niez~lf voelen, dan heb ik 
beide eigenschappen. Hct lijkt voor d? hand liggend me te 
voelen zoals ikzelf ben, toch wordt in deze vaak in een of 
andere richting overdreven. Ik kan naar de gocde kant over- 
drijven. dat komt dan doordat ik die te veel zien; ik word dan 
optirnistisrh. opsch?pprrig. hoogmoedig. De andere kant is al 
niet heter; ik voel ine ininder.waardig, word pessirnist, 
melancholicus. 
Ik kan ook naar beide kanten overdrijven, dan hen ik ,,tem- 
perdni~titvol" of oneveriivichtig. Dan ken ik momenten van 
de d i~ps t e  ellende er1 van de grwtste vreugde. 
Aan een hcschoiiwing van mijn goede en slechte kwaliteiten 
zou ik niet vcrl hchbeii. =-.,rit dan heb ik toch altijd de 
neiging de goede te overdrijven en de slechte te verzacli- 
ten. Daarom ga ik de herder bekijken, dan heb ik ininder 
kans dat iriijn kijk verdoezeld wordt door zachtheid tegenover 
mczclf. 
In die nacht, komt hem dir engel vertcllcn. dai de Verlosser 
gehoren w.ss, rri wel dicht hij Iiiiis! Hij schrikt iiat~iurlijk. en 
31s de Engel hem vertelt van het Kind. gelooft hij. Dat g?- 
loof op zich is een goede kant van hem; het geloof krijgt 
rnen van God en zonder Hem kan meti niet geloven. Maar 
Iiet feit dat hij zich openstelt voor het geloof is een ver- 
dienste van Iieiii. Het gezag van de Engel maakt het hem 
wel gcmakkelijkrr. zich oprn te stelli-ri voor wat die eriillel 
hem te zeggen heett. 
De hoop. die hij allang had, ook. 
Maar toch ...... Iiij heeft genoeg reden om te tivijfelen. 
Het gezag vali d? r n g ~ l  en zijii lioop kuniieri hem niet meer 
hrlpcii dan hcm tot twijfelen t? brengeti. 
Hij kon niet pertinent zeker voor zichzelf iiitniaken: liet is 
niet waar. 
Ik zou ook in dezelfde toestand als hij, maar dan zonder de 
qencide vari het geloof, qetwijield hebben. 
Een pasgchorcii kind. zou dat de \'erlosser kun~irn  uiorderil 
AIIE grote mannen zijn pasgeboren kindercri grapest, ik kan 
dus niet ontkennen dat het Kind de mogclijkhcid heeft een 
groot man te worden. Maar Verlosser? Ik twijfel. 
Al ??uwen h ~ e f t  ~ i i ~ r i  op FIrrn gervactit, en ik zou het mee- 
maken? En den zo diclit hij Iiuisl 
Ik heb streds inrer reden oili tt- twijfelen, bovendien kunnen 
wij in onze tijd. dir engel nog verdenken, ,.suggrstie" op zn- 
iets Le zijn. De moderne mens wapent zich steeds meer tegen 
Iiet cieloof. EIct verstiind moet het kunnen achterhalen. 
In dezclfdi- oiiistnndighrdrri als die herdt-r k,~nnen wij heslui- 
ten ..eigenwijs" tr zijn en zo ..secuur" als wij gcw<-nd zijn t r  
zijn, besluiten onze twijfel in twijfel te trekken omdat hrt 
twijfel is. en tot de coriclusie komen. ,.dat het niet kan". In 
dat g ~ v a l  kan God doen wat hij wil. maar Hij zal steeds 
afsti~iteri op de vrije v i l  die IIij zelf gewild heeft en met 
zijn grnnde van  lict g ~ l o o f  niits kunnen iiitriilite~i. 
Dr verdienste van de herder is, dat  hij nict cigenaijs is, en 
zich voor het geloof openstelt. 
Dc verdi~ii,ste \,in de herder is. dat hij arm van geest is, 
ncdrrig, i c t ~  nanl. ,,~igenw-ijshrid" gehrek a a n  Iierft. 
E n  hij gaf iets van hetgeen waarvoor hij zo hard gewerkt 
had. dat hem uit zijn armoede had moeten helpen. 
Z o  ben ik en zo \,oe1 ik me met Kerstmis; maar om de juiste 

ve1.1iniiding te vinden, voel ik riie daarna altijd Herodes, want 
zo ben ik ook. 
O p  hem zal ik al mijn ,.kraaktalenten ' botvieren. 
Vóór alles is hij een egoïst. 
Toen hij vali de Wijzen lioorde dat  zij op weg warrri naar 
dc Verlosscr, schrok hij. Hij schrok niet voor niets, liij ge- 
loofde het. Dat was zijn g o e d ~  kont, cen klein kantje. M a a r  
minder van hem te waarderen is, dat hij niet wilde geloven. 
Hij qrloofde en wilde niei geloven; hij vreesde. Eigenliefde, 
watit hij was harig, dat de Verlosser hem zijn macht zou ont- 
nemen. 
Hij leefde net als de herder en het helc volk in afwachting 
van I Irin, rndar hij hoopte niet op zijn komst. hij vreesde. Dat 
hielp hcrri geloven, en zijri egoïsme maakte dat hij niet wilde 
geloven. Zijn iigenliefde kreeg Iiet nog moeilijk niet te willen 
grloven, want (;"d gaf hcm de genade van Iiet geloof. Hij 
voelde zich bedreigd. hij wilde de Verlosser doden, zette de 
kindermoord op touw.. Als later blijkt wat een .,eenvoudig 
mdri" de Verlosser is. bespot hij Jezus. 
Maar hij bespot riiet alleen Hem, ook zichzelf, zijn Geloof dat 
deze man de Verlosscr zori zijn. Zijn vrezs voor zo'n nietig 
mannetje. Hij is hang van de men die hij bespot. De m a n  
reageert niet, hij staat maar, en kijkt Herodes aan, het is 
ren gebroken man. 
kI i j  vindt ziclizrlf belachelijk o~ri clr drukte die hij voor ..De 
Verloscrr" gcmaakt heeft. Hij wreekt zijn belachelijk figuur 
op Jezus. Het is zijl] gew-?ten. dot daar voor 13i111 stoot. 
Hct geureten, dat hij zo lang al probeert het zwijgen op t r  
leggen, maar dat  steeds aanwezig bleef in het geloof dat hij 
in de Messias had, en de vrees voor hem. Hij moet spotten, 
liij kan niet anders, de niari werkt te vpel op de grvoel~ns  
die hij crgens vcr weggeborgen dacht tc hebhen. 
Z o  reageer ik ook; als ik het verlorrn heb, of als een ge- 
voelige snaar van mij beroerd wordt, spring ik uit mijn vel, 
ya ik desnoods spotten of schelden. 
rezus wordt niet bespot, Ilerodes wordt bespot en als hij tot 
razernij komt over zijn onrnaclit, en zijn geloof en VIPPS waar- 
niee hij onilioog zit, en Jezus de koningsmantel omlegt, zien 
allen het: de Christusfiguur draagt de mantel zonder enige 
vals? waardigheid: hij maakt zijn bespotter bespottelijk. 
Herodes weet riiet wat hij aan moet vangen mrt de conse- 
qiierite eerlijkheid van de persoon tegenover Iicni. En dan 
zoit nirn van lieni verwachten dat liij hevel zou geven Jezus 
te kruisigen, juist oni zijn cigeri oiiinacht. Maar hij doet niets 
en laat Jezus terug brengen naar Pilatus. 
Het is geen lafheid van hem. neen. hij heeft nog een moment 
moed om de man die hem belachelijk maakt, niet terstond te 
laten afmaken. Hij had maar het teken hoeven geven, en het 
volk zou hem bejubeld hebben om zijn juist inzicht. Hij is er 
nooit in Ueslaiiyd zijn gewelen te overwinnen, nu  ook niet. 
zoa l s  ik en i ~ d ~ r  van UIIS daar nooit In zal slagen, n1 pro- 
het.en ik en hij het soms. 
.,Ik blijf in de goedheid van de nienseri geloven" schrijft Anne 
Frank. Meestal is de goed? kant van de meiis groter ilciri zijn 
slechte - kijk naar de herder en zegt inen van eeii ineris 
(Herodes): ..hij is slecht'' dan heeft die mens ,309 altijd een 
goede kant. 
Eli de rnrris moe: leren. niet prat te gaan op zijn gocde 
cigenschapperi er1 de slechte te aanvaarden: hij moet met die 
eigenschappen sanieii t e v ï e d ~ ~ ~  zijl,. 
De mens kan niet anders dan stecds mct-r i i i  11ct kw-ade vpr- 
vallen. maar hij moet steeds weer het goede willen. 
Als hij zo dort, is hij ,.vatbaar voor verlossing" en als dan 
de Verlosser rnrt Kerstinis kornt, is hij niet alleen tevreden, 
inaar ook gelukkig. 

p. Iiuyyen. 

ENKELE LOSSE OPMERKINGEN OVER H W  
OPTREDEN VAN PIM JACOBS. 

Dr. Fuss: Ik hacl het idee, dat die trommelaar zat tr 
bidden ... . . . . . . 

Drs. Gieling: U7ij zijri in andere tijden opgevoed ...... 
Dr. v. Greevenbroek: U'at een dooie boel ...... 
Dr. Kat: Wanneer beginnrn ze nii niet de deliren te 

rammelen. ..... ? 
Drs. V. Noori; Rustige achtergroridmuziek bij een klein 

glaasje.. . . . .. . . 
p. Rektor: Het meubilair is hccl gcblt-ven ......... 
Een leerling: het was eindeloos ......... 



Vlak na het ter perse gaan van ons vorige nuilimrr, kreqen 
wij cl? iilurribckericle Oranjekalender ter recensie aangeboden. 
Hoewel we 1960 al angstwekkend dicht genaderd zijn en de 
meesten onder u dus verniiirdclijk reeds in het gelukkig bezit 
zijn van een kalender, willcii wc toch likt rialaten uw aari- 
dacl:t te vragen voor dezc prachtig uitgevoerde Ornnjc- 
kalender, die in omluop wordt gebracht door het Kederlands 
ve~.h<ind dzr verenigingen .,Pro Ju\~entule". D e  uitvoering van 
dezc kalendct. is waarlijk exclusief. Z o  is het titelblad ver- 
lucht niet een franir kleurenfoto van H.M. de Koningin. welke 
opname onze koningin speciaal voor deze uitgave bestemd 
liecft. Buitendien zijn er nUg twee kleurenrcprod~ictiis opgr- 
nomen. terwijl de overige zwart-wit foto's, die niet eerdrr 
gepubliczerd werden. cvenrens ~ii t~rri iate aantrekkelijk zijn. 
Deze nationale kalender met afbeeldingen van alle leden van 
het Koninklijk Huis is zowel een sirrsad als pen weldaad. 
Ook een wrldadd ja, omdat ..Pro Juventutc" probccrt die 
kiiidpreii te helpen die her buiten hun schuld hcel nioeilijk 
hebben. DPZE hulp wordt uiteraard verleend in samenmcr- 
king met de ouders +n iiict  erb bie di ging van hun levencover- 
tuiyinq. Een belangrijk deel nu v211 di- voor dit grootse werk 
heiiodlgde rriiddelen, vrrkriigt .,Pro Juventutc" uit de op- 
brengst van d ~ z ~  kalrnder'ictie. 
Het is dus pro juventiitc: kijk rri daarom durven wij ook even 
het gironummer van ,.Pro Juventiitr" vcrm~lden, ook ai bent 
u dun reeds in het bezit van een andere .,bladwijzer van dr  
tijd". Dc minimale prijs van deze kalrndcr hrdraagt f 2,85. 
Restrlling door stortirig van voorn~emd bedrag o p  postgiro 
51 7400 (of per posttwi'sel) ten namc van Kalenderactic 
,,Pro Juventutc'' Posthiis 7101, Arnsterd'tm-Z. 11. 
- Niet wachten, doen! - ~ 

Bij N.V. Uitgrverij e Forel" te Rotterdam. vel-schren 
onlangs van de hand van pater dr. Maximilianus O.F.M. 
Cap. een leerzaam boekje. getiteld: ..Kort korn~nentaar" op 
(wee ciozijn verzen. 
In dit werkje voorziet pater L5nriniiliaii~is een aantal ge- 
diiliteii van verhelderende toelichting om de help~ridr Iiarid 
te reiken aai? diegenen die weliswaar vol genoegen naar een 
voordrachtkunstcnaa~_ kiiiinen luistereri, maar (nog) niet de 
moed kunnen opbrengen zelf gedichteti te Iczeii. ,.omdat ver- 
zen rrieestal bijzondere inspanning kosten van geest en hart, 
of onidat nirn zich riict de tijd gunt en de rust oin de gevoe- 
lens van een gedicht te ondergaan." 
Door eenvoudig doch in z'n bondigheid verklarend duidclijk 
commentaar tracht de schrijver 011s begrip voor het gedicht 
bij te brengen en door drtailaaii~\~ijzi~~gen de schoonheid er- 
van tot ons te laten komen. Immers. .,wanneer czii gedicht, 
voor zovrr dat niog~lijk is, wordt uitgelegd, of wanneer een 
voordrachtkunstensar d? zin en de gevoelens door zijn voor- 
dracht onmiddellijk duidelijk niaakt en laat meevoelen, dan 
kunnen de mensen er inderdaad van genieten". O.i. is pater 
Mauiniilianus in zijn opzet volledig geslaagd. Menig gedicht 
dat oris eerst duister leek, of waar wij ,.niets aan" vonden. 
wcrd na lezing van de iuelichting helder, kreeg ren andere 
kleur. wekte oiizc vollc interesse en bewondering. De keuze 
der gedichten is voortreffelijk. In dit werkje vertrgenwoor- 
iiigd zijn o.a. Frederik van Eeden (De  waterldie), P. C. 
Routens (De niaan is al boven de seringen...), A. Roland 
Holst i Hrt  stille h l i i s j~) .  Anton van Duinkerken iconsiderate 
lilia), Bertus Anfjcs (Als i t i  de vroege voorjaarsnachten) en 
Ed  Hoornik (Kequirni). 
Een boekje dat wij u graag aanhevilen; niet droog en geleerd 
vol vaktermen en dure woorden. maar een wrrkje waaruit de 
scliooiili~id van de dichtkunst je toewaait.. 
Kort koniincntaar op twee dozijn verzen; pater dr. Mexiiliilia- 
nus O.P.M. Cap. N.V. uitgeverij ,,De Forel". Rotterdam; 
prijs f 1,90. 
- Met onze complimenten aan het adres van de uiiqever 
voor de prinia verzurgde lay-out - 

Weliswaar niet ter recensie aangrhoden. nidar toch zeer 
bruikbnar is de dit ndjdar verschenen Pockrt-gids '59. In dit 
gedurig aanprijzend? bockskr trollen wc een uitlating aan die 
toch wel enig commentaar belioeft. Op pagina 69 n.l. staat 
de lang verbeide komst vermeld ven een gloednieuwe prozn- 
vertnliiig van Ilornerus' Odyssee door dr. J. van Gelder. Hier 
kannen we niets up tegen hebben. Dat dit een prachtige en 
uiterst bctrotiw-bare weergave van Homerus' wt-rk is. durven 
wij nog niet hctwijfelen. Ma'x dat deze vertaling Fen ,,uit- 
komst voor gymnasiasten" is. nw,  dat gaat te ver! Diegene 
immers voor wie dezc uitgave een uitkomst is. is volstrekt 
geen waardig en dus gérn gymnasiast! 
- Overigens kiinnen everituelc belnngstcllcndrn zich voor 
inlichtingen omtrent andere in de handel zijndr ..iiitkotiisten 
voor gymnasiasten", wenden tot 

T. A. F. jr. 

te houden in de gyninastiekzaal van het 

Triliiteitslyceum op woensdag 

23 décember te-8 uur 
1 Jesds, Joy of wen's desiring R i k  v a i i  Jcr L ~ d e n  (1 c) 

J. S Bach - M y r i  Hess piano 
2 Decamstorium Jan Hein Aders (481) 

C .  W A Fens Har-y Franssen (481) 
Parrick Huygen (48!) 
Pete: K n i c  (481) 
Frans van dcr Kalk (481) 
Nick van der Meer (482) 
Bon N1,huis (482) 
Jan van der Prei (482) 
Rudv Volker (482) . . 

3 Kcrsicvaiiysl~e volgens 
Torn Schriti (Va) 

Mattheus 
4 Adagio uit het C l a r ~ n e t k o n  Chris Vogel~ang (IVb) 

ccrt W. A ,  Mozar? clarinei 
Han d e  Vres  (Vlb) 

man0 
5 O Kerstnacht schoner J a n  de 

Pieter Hoenderdos (l b) 
daaer Joost van  drn Vondel 

6 Frans Kerstlied Frans Kroon (Vb) zang 
H a r  de  Vriei (Vlb) 

p:""o 

7 Chrisi-Abend, nocturne Eddy d'Haenc (!Va) 
G Hansch piano 

8 Engels Kerstlied Frans Kroon (Vb) rang 
Hsn dc Vriei (Vlb) 

piano 

9 Kerstms v o o r b ~ ~  
Gerarr Mooyekind (Vla) 

Anton van  Ddnkerkcr 
10 Kerstlederenpotpourri P~e t r r  Hoenderdos (Ib) 

Joh. Veih plano 
l1 Kerstverhaal Pieier Mdscirii Peter Mascini (5A) 
12 Moderne Imprcisies op het Rob Vehrneyer (5A) 

Kerstlied Rob Vehineyer piano 

13 De Drie Koningcn. Ke,itspel Frans van Eyndhoven Va) 
van Godfrierl Bomini Peter van Bueren (Va) 

Frans Kroon (Vb) 



Het wezen van de Jazz)) 
Siiiank en snobisme zijn twee begrippen, die nauw- samen. 
hangen. Z o  getuigt het naar mijn mening van snobisme te 
beweren dat men van moderne jazz houdt r n  de Europese 
muziek niet mooi vindt. of afkeurt en omgekeerd. Het is dan 
ook geen toeval, dat noch ni~iziekieare~i, noch grote niiisici 
slechts voor een vaii heide waardering kiinnen hehhen. Im- 
iiiers zowei de Europese muziek als de jazz zijn uitingen van 
d? menselijke muzikaliteit. zij het in geheel verschillende 
vormen. en bei& zijn zij kuristmuziek. Men kan zich hier 
dan ook niet v'iriaf inaken niet de siiperdooddoener: ,,OVEI 
sin,tak valt niet te twisten". 

Dat men alleen van modernc jazz houdt komt meestal voort 
uit het feit dat men met de mode mee wil doen en modern 
wil lijken en al ben ik niet zo boud te beweren. dat ieder 
die van de Europese muziek houdt .en de moderne jazz a f -  
keurt een snob is, tocli vindt ook dit zijn oorzaak in een 
zekrre bckrompenhcid, dir cr in bestaat, dat  men in de mu- 
ziek slechts oor heeft voor de schoonheid van gladlopende 
melodieën en die zal men in de jazz niet vinden. Zij  ontleent 
haar waarde aan geheel ariderr elementen n.l. de uitilriik- 
kingskraiht, de awiiig. die voortkoirit uit Iiet ritiiie en de 
spanning en spontaniteit. door iiiiprovisatie veroorzaakt. Als 
nipii vali iuicning is dat iiiiprovisatii- onverenigbaar zou zijn 
iiict kunstniuziek, heeft men slechts naar de prachtige 
eeunenoudc muziek van Indie. die ook geheel wordt ge- 
improviseerd. te luisteren urn tot een ander inzicht te konieii. 
Dat hel ritme niet slcclits een oiidcrdeel van de jazz is toonde 
bij het vorige sclioolconcert. de heer Hielkemn al aan. Het 
ritnie is zelfs de basis van alle muziek, een standaardwerk 
over muziek begint dan ook. naar analogie van de bijbel, 
met: ..In den beginne was het ritme ......" 
Door genoemde elementen past de jazz ~riisschien niet niecr 
in ons begrip van schoonheid, zoals nien ook een stuk van 
Ravel nirt rnooi Iiorft t? vinden iiianr ?r toch van onder de 
indruk kan zijn. Ook Bordervijk voelde dit al aan toen hij 
Bint over de ioude) iazz liet zeggen: ,.Het is niet inooi, het 
is meer! Het is hortend, verscheur~rid, oer". 
Om na deze inleiding, die, de lezer vergeve liet iiiij, eriigs- 
zins het karakter van een pleidooi voor de jazz heeft gekre- 
:;en, ovrr  te gaan tot het eigenlijkc onderwerp van dit 
artikel, t.u.. het schoolconcert. dat door he: trio Pim Jacobs 
uvrd gcg~ven met als thema. ,.Het wezen van de jazz" W a t  
ir: eigenlijk moderne jazz? h4oderne jazz is de muziek, die na 
1945 in een algemene jazz-reri~issance. die een reactie was  op 
de swinqprriodr. ontstond en die zicli van de oude iazz on- 
derscheidde door een grotere gecompliceerdheid v& ritme. 
Iininionic en melodie, maar in wezen hetzelfde bleef. Via de 
bebop en de coaljazz is zij tot haar huiclige stadiurn geko~~ieri. 

Na oiis met het bekende ,,Softly as in a morning sunrise" in 
de fascinerende sfccr van de moderne jazz binnengevoerd te 
hebben. bcgon pianist en leider van het trio Pim Jacobs met 
het uit de weg ruiinen van de gebruikelijke rnisversianden 
over de jazz. Vervolgeris clt-nulistreerde hij aan  de Iiaiid vali 
't Sint~rklaaslirdjr , ,O  koni er 's kijken." lioe Fen jazznummrr 
is opgeholiwd. n.l. uit een chorus van 32, of zoals bij een 
blues, van 12 maten, waarin collectief de melodie w-ordt ge- 
speeld, hierna gaan de musici, met behoud van de accoordeii 
i-an het chorus. ieclere een ~f!leiprokeri aantal maten impro- 
viseren, tot iidn het eiiide de rii~lodie wcer wordt gesperld. 
Bij hel bespreken van de instr~iiiieiiteii lirt Pim Jncohs ons o.a. 
zier, I i o ~  i~icii dooi- met de ..high-hends' te grote nadruk op 
cle zwnkkc bent te leggen het opzwepende rock and roll-effect 
kan verkrijgen, iets wat echter, mijris inzieris. iiog gezonder is 
dan de ~natrloos irritante wijzt-, \vila~.op Ame~.ikoa~?se CPOO- 

riers ile IiieesL onh~iiiillige tckstcii ovcr hun eeuwige ,.loveM 
ziriklen. 
Dar ook cen jazzbassist wei degelijk zeer muzikaal moet zijn 
en goed moet opletten welke accoorden de pianisl speelt, 
toonde hij aan door op de piano alleen de melodie ie spelen 
en de bassist de rechlerliarid te latrri vervangen. Hierbij kwam 
de mooie sonore klaiik, die de jnngste van de .,Jncohs Bro- 
t l i~rs"  ui( zijn iiistrunient hn.ilt en di? een zeer aparte klank- 
kleur aan de combo (afgeleid van comhination) geeft, goed 
tot uiting. 
Ongetivijfeld heeft I i i j  deze door een klassieke opleiding, 
zonder dew~lke  licl voor blnnkzn hijnn onmogelijlz is om goede 
jazz te spelen, vr rkr~gen.  

Van de vele pogingen, die gedaan zijn om een synthese te 
vinden tiisseri de jazz en de Europese muzick is die van de 
vier iiiusici die onder Iriding van pianist en arrangeur Jobn 
Lewis het Modern Jazz Quartet vormen wel het brsi ge- 
slaagd. Zij spelen een soort kanermuziek w,iarin Eiiropese 
muziek en jazz tot een boeiend gehpel verwerkt zijn. Het 
grootste verschil tussen beide vorziipri van miiziek is, naar 
~riijri ineliiiig, u r ~ l  dat  ineri in de Europese muzick de ge- 
voelens va*, dc componist moet uitdrukken, terwijl in de jazz 
zijn eigen gevoelens kan uitdrukken, iets. waardoor vele 
musici tot de jazz zijn gekomen. 
Ruud en Piin Jacobs, die met driinimrr Cccs Sec een trio vor- 
men, zijn sarneri niet Rita Rcys en haar overleden man Wessel 
Ilckeii de pioniers gcweesr van de modernc jazz in Neder- 
land, die hicr pas na I953 ingang heeft gevonden. Onge- 
twijfeld behoren zij tot de beste Europese jazzmusici. 
Van di. nummers die gespeeld werden viel vooral hun lirr- 
kenningsmelodie voor de radio. een verjazzt Zilid-Atiiirikaans 
liedje, o p  door de originaliteit en Iiet technisch goede werk 
van de driiliioicr, di? in het begil1 zonder veel interesse 
spcrldc. maar toen wat dynamischer werd. Verder werdrri 
gespeeld de langzame Ballad: ,.I can't get started". urnarin 
van de romantiek. die er  volgeiis Piin Jacobs in moest 
zitten. niets te bemerker, viel, lietgeen niet t? veraondrien 
is, want moderne jazz is n.el Iiet tegengestelde van 
prograirirriarnuzick. Voorts nog een nummer van Colr Porter 
nirt erri chasr-chorus tussen pianist en drummer 
(een chase-chorus is cen chorus waarin 2 musici snel na 

elkaar een gering aantal maten spelen). Het laatste num- 
mer was ,.I Remember April". 
Aldus het schoolcoriiert over .,Het wezen van de jazz". 
AI kwiini Iiet iii i j  voor dat op dit wezen niet erg diep werd 
ingrgaan, toch zal het velen een beter inzicht in de jazz 
verschaft hebben. hoewel het bijna onmogelijk is orn haar 
al bij de eerste kennismaking volledig te begrijpen en te 
waarderen. M. Weijeis (V) .  

A. G. kroniek 
Dc verrichtingen van het A. G. bestuur Iiehbeii zich i n  de 
afgelopen weken hoofdzakelijk geconcentreerd op de St. Nico- 
laas-actie. Dit keer w& de actie uitgibreider dan vorige 
jaren. niet alleen omdat cl- een rccord-aantal van 55 nan- 
vragm voor een Iiiiishczock van de Sint binnenk\vam, maar 
ook omdat de  A. <i. daarnaast een aparte actie gevoerd 
heeft. Deze laatste actie had ten doel enige arme gezinnen 
een onvergetelijk St. Nicolaasfeest te bezorgen. Welnu. door 
de opbrengst van de bus en de doos in de hal en niet te v i r -  
geten vaii de hits in de Iet.arenkamer, zijn 5 gezinnen gcluk- 
kig gciiinnkt inet ettelijke a1 of niet nuttige, maar zeer zeker 
heel u.ellzome geschenken. 
Het was werkelijk prachtig al de reacties te horen die door 
de verraste kinderen geleverd werden. Z o  was in ren gezin 
een klein meisje zo verbouwereerd door de cadeliux die zij 
toegestopt kreeg, dat zij plotselirig onder de kreet ,,Oh pappie, 
kijk eens!" v a n  vrmgde alles uit haar handen liet valIrn. E n  
i r i  ren ander gezin, waarvan de moeder in het sanatorium ligt. 
kon d? veder van louter dankbaarheid en ontroering qeeri 
woorden genoeg vinden om de Sint te bedariken. Ijieruit blijkt 
wel hoe gord de actie gt-claagd is. En alle Trjnitariërs ai 
leraren, die lict door hiiii giften hebben mogelijlz gemaakt 
dat deze actie ren dergelijk succes werd. worden dan ook 
~iogniaals hecl hartelijk hednnkt. 
Het andet .~  gedcrlte van de St. Nicolaasactie is ook zeer 
goed verlopen. Dank zij de  goede zorgen van de schrnirikers 
Paul Veldkamp. Ottie Koeridrrs en Theo var, <;oor. konden 
St. Nicolaas en zijn knechten i ~ d e ~ r  dag op tijd vertrrkken. 
En niet in het iiiirist is hct tc donken aan de verschillende 
cliauffeiirs dat alles precies volgens tijdschema verliep. Van- 
daar ook dat pater Krudde zelfs niet de schim was van de 
niodrrntor die vorig jaar op van de zenuwen. oiridat de Sint 
toen nogal vertraging had, bij de telefoon ijsbeerde om hij het 
eerste gerinkel de hoorn te grijpen. EI, dit is ppi i  "t-rdiensrc 
apart van de chauffeurs. 
Nu rest noc, slechts de vcrsrhillriidr Zwartc Pictpil te bc- 
danken dip np 5 dcccmbcr van half drie 'smiddags tot hal[ 
tien s nvonds in de w-eer waren. E n  last but nol least nioet 
Ben Bolleman nog brdarikt worden, die iedere iiiiddng ril 
avond zorgde voor soep, koffie en hroodjes voor dr  vaak 
hongerige thuisvaard~rs. A. Schaper, secretaris. 



De radio-uitzending 
Gren iriens zou zich Iiet leven zóndrr radio kunnen voorstellen. 
Niet nllcen. onidat deze reli  uitstekend vermaak en andere 
dingen. die de gezellige sfeer bevorderen, biedt. maar ook, 
omdat het erin soort onmisbaar, een onmogelijk weg te den- 
ken en oiirriisbaiir iristruniiiit is. Hierbij wordt ~vcnu.rl  alleen 
;>,(n eigen vci-iliaak gedacht. niemand zal er ook maar één 
 lilik ik over nadenken. wat de mensen in de studio's wel 
~nict moeten doen. om het de luisirraars zo aangenaam moge- 
lijk te maken. Dezr keer wil ik jullie rens meenemer1 nadr de 
studio's te Hilversum om een blik aihter de ,,scheriiien" te 
werpen. 
Voor de uitzenditig en ""l< vóór de rrpctitie wordt ren pro- 
graniina siiiiiengrsteld door een programmaleider. Dit pro- 
gramma wordt door de diverse acteurs en actrices. musici of 
sprekers ingestuileerd. Daariid !ia.it irieli repctereti. zo oriqc- 
verr v i i~ i  20 minuten tot 2 3 dagen, waarbij de n~icrofoons 
op een zo groot rnogrlijke grliiidsterke(cnp;iciteit) mi opncem- 
sterkte staan afgesteld. 
Mrt rcpctrren usorden dus ook de technische voorbereidingen 
getroffen, omdat, zoals je ook verder zult zien, de trchnische 
kant nooit uitgesloten kan wordrn. Ilcrft nieri nii de  rrpetitie- 
tijd beëiridiyd en kwit nirn Ih~t stuk rii i  goed iiit Iiet Iinofd, 
dan kali alles g ~ r f r d  gcmnnkt worden voor dc uitzending, W e  
gaan nu eens zo'n uitzending meemaken. Het is nog een 
kwartier voor de uitzending en het studiopersutieel. bestaande 
uit technici (N.R.U.) en de divers? andere ,.vaklui", is nog 
bezig de stoelen voor het orkest i t i  dc goede volgorde te 
plciatseri en dr  niicr.ofoons op te stcllen. Als w c  eens dc zaal 
ist~idiozaal) troiidkijken, zien we voor ons het grote podium 
nict de lichtbakken en tevens de verschillende typen micro- 
foons de hengelmicrofoon, een staande slelt van ijzer waar- 
over een dtïarsstrlt ligt; hirr,iari hangt, aan 1 i ~ t  uiteinde, de 
rriicrofooii. Ook dc staand? iniicrofooii komt vrrschride malen 
op lm toneel voor. sprekers, zangers. vocalist(e). W c  zien 
vcidrr naast de deuren een groen en rood licht. ook buiten 
is dit het geval. Het groene licht geelt aan dat er bilinen rrieii- 
sen bezig zijn en niet gestoord kunnen worden: de uitzending 
kan dus clk ogenblik beginnen. Rood licht: ~iitzending hcgon- 
neri, beslist geen deiirili openen wrgens grluidsstoring. 
Als wr rechtrachter ons kijken ziin we een Iets hoven riit de 
iriuitr grboiiwd kanicrtjr. Waarvan het grootste decl uit glas 
bestaat (uitzicht op toneel): de controlekamer. Vanuit deze 
contrölekamer wordt het geluid op slerkte bijgeregeld, de 
microfoons o p  geluids. en opri~eiiirterkte opgesteld. de lichten 
voor de uitzeiidiiiy. naast de deiir ?n voor Iiet tont-el hedicnd 
en verder voor het doorgeven van het geluid naar de hoofd- 
iotitrolcknmer gezorgd, het technische rindpunt voor het ge- 
luid op weg naar Lopik. het punt waar omroepcellen- laan- 
en afkondiging programma's), registratiekamer-, (opnerniny 
van programma's ~p biind en platen) en tot slot contröle- 
karnergrluiden sani~iikoriieii. Het is d i  gcrvoontr bij elke 
radiostiidio dat men niet licht werkt: rood, groen, oranje en 
wit. Ho! Groen licht in onze zaal: de omroeper is dus bezig 
het programma aan Le kondigen (de hoofilcoritrôle kd~rier 
heeft een handel waarmee I i i j  de o r n r o ~ p r ~ I  irischakrlt en de  
coiitrôlekiirricr ~iitsciiakrlt, de oniroepcr krijgt dan rood licht, 
liii sluit de deur en kondigt hct programma aan. de contröle- 
kamer krijgt dan rvenals de studio groen licht. ten teken, 
dat  Iiij elk ogenblik o p  de lijn komt. dan sluit de H.C.K. de  
omroepcel af (groen licht) en brengt de controlekamer op de 
lijn. irood licht). 
Rood licht! Het orkest hegint te sprlen en als je gaat staan 
zie je. dat de man in de contrölekamer het geluid bijregelt. 
Na  een half uur flapt het licht op groen, het orkest houdt op. 
de  omroeper kondigt het programma af, hij heeft rood licht. 
en daarna gaat het licht uit, De deuren mogen nu open en 
de orkestleden gaan u ~ g .  (de studio herft dubbele wanden 
en deuren orn geen innierigiiig van geliiid hiiiten de studio t i  
krijgen). 

Wii gaan door om eens een bezoek adn de hoorspel-studio te 
brwigen. Hier zien we duidelijk hoe de luisteraars zich laten 
hcduvclen. Ook hier is een contrölekamer. geluidsdicht en 
uitzichtgevend op de studio. In deze contrölekamer staal een 
half in het rondstaand bureau, links een pick-up, niiddenin pen 
rnaynetofoon (wire-recorder) en rechts nog tu7er pick-ups. 
O p  deze pick-ups worden platen gedraaid van bepaalde ge- 

luideri (rorikeri of starter, van een vliegtuig, auto) geloei van 
ren koi, ratclen var, een ~iiitraillrur, enz.) de iiia!~rietofoo~i 
dient oni een iiiengrling vaii turcc of d r i ~  platen op tc nemen, 
die in een bepaald hoorspel voorkomen, ( D e  meeste hoor- 
spelen zijn trouweris helemaal op de band opgenomen) bijv.: 
het loeien van ren koe, een voorbijracende auto en een over- 
vliigendr straaljager. deze drmnit mrri op een bepaald tijdstip 
af en het geluid komt door middel van een luidsprckrr in de 
studio. 
Dit aeluid wordt dan meteen weer ooaenomen in de reaistra- , . 
i : .  i..tii.~,>,.>i:.i. .ie.i i::.rri. D,. I> .~ l \ t r i . i~  ., . .. . i ,~ i . . . I :~ ,  

I , , .  l<,, , l i 1 1  1..11i:c 11::.,1..-1 1 1 1 1 ,  7 I ,  . LIC l < > l i l . l , <  111.  l> I : i ,:,,r 
i> ! : I .  ,I,. 'i,, l , \ i~ .  l l .  i - 1i'i.it.i .: er, . f .  I,<-i,i 1 , , i  .,. \ I..i.i. 1); ,. . 
honkspelstudio hrstnat soms uit 2 van cllrnar verschillcndc 
ruimten: in dc een klinkt het geluid dof (bijv. bij een stem 
in een afgesloten ruimie (gevangenis) en in de andere helder 
istrin in Luniiel en echoklank en liet ,.de trap op rerinr~i!). 
W i j  yaan verder oni EPI1 ~ C Z O C ~  te brengen aan reyistrati~-, 
H o o f d u ~ ~ ~ r g ~ c f k n n i c r  (H.\N.K.)-. Hoofdcontrölrka~iicr (H. 
C.K.)- en tot slot dc hoofdschakelkamer (H.S.K.) onderweg 
komen we nog langs d r  studiodiscoteek. waar de platen en 
banden (magnetofoon) opgeborgen zijn (op nummer en in 
metalen of k'irtoiirien h u l z ~ n ) .  In de rcgistratiekailier is cen 
jiiffroiiw juist bi-zig een lioorspcl op te ncinen. op dc hand 
en aan  d? a n d ~ s e  kant neemt rcn plaat het Noordhcllnnds 
Philh~rmonisch op. Hier zijn ure al gauur uitgekeken en we 
gaan met dr vrachtlift naar boven de H.C.K. en de H.W.K. 
in. Eeii meneer draait juist ren hoorspel op de iriagrietofoon 
of. terwijl de H.C.K. dit uitzclidt. 
Met plare~i p a t  liet hctz~ifd?,  de pick-up op. afdraaien en 
uitzet~de~>. 
In dc H.C.K gckoinrn vnlt ons oog hi t  rcrst op de enorme 
schakelkast: allemaal stekkers in contacten. handlcs, knoppen, 
contrölelichtec. microfoons. etc. etc. O p  dezr H.C.K. komen 
alle cliiiqeri. die mrt de uilzending in verband staan samen. 
De H.C.I<. zorgt dan dat het geluid op bepaalde sterkte via 
kabels naar Lopik wordt getransporteerd. De H.S.-kamer is 
het laatste, we in deze sti~diogebouweri bezoeken. IIet 
w-emelt hier van geheimzinnige draden en coiitacteri, licliten 
en microfoons, mrtcrs en klokken, enz.. enz. Naast de vaste 
studio, kent mcn nog cen rijdende studio, ook wc1 r ~ p o ~ . t a g ~ -  
wagen genoemd. Dit is zolwel H.C.K. als registratiekamer. 
Dikwijls rnaakt men echter gebruik u'in een zencler die uit- 
zendt naar de H.S.K.. die liet geluid versterkt eri doorgeeft. 
(om dc gcl~iidstcrkte oftcwrl ~iitzecidstrrktr te gever,: 6 à 9 
decibel: de mant om het verschil in strikt? tiisien 2 ge- 
luidsbronnen tc meten). Deze reportage-wagen(~) is (zijn) 
van de  Nederlandse Radio Unic korter gezegd N.R.U.. ook 
komt het studiopersoncel hier vandaan. Voor uitzending van 
kerkdiensten (vooral hoogmissen) gebruikt men een appara- 
tiiiir. die via ren P.T.T.-kabel (muziek Ispreekilii,n) de ver- 
binding met dr  studio, H.S.K., o:iderlioiidt. 

Hicrniede is wel alles !lezegd wat er over de riidio-uitzending 
te zeggen valt en nog mijn oprrchtr dank aan: 

De Radiost~idio's, speciaal de A.V.R.O. en de 
K.R.O. voor de gegeven inlichtingen. 

Goofy TI. 

Noot van de Redactie 
Wij geloven geenszins dat met het bovenstaaiide alles is 
gezegd wat er over de radiouitzendingen te zegen vnlt. 
Veeleer het tegendeel is waar: je hebt nog niets gezegd en 
veeleer verwarring gesticht. Buiten je mank taalgebruik maak 
j i j  j? ook nog schuldig aan verwarrende onduidelijkheid. Dit 
komt vooral omdat je dit zeer gecornpliceerde onderwerp al 
t r  simplistisch heht willen onderhanden nemen. 
Je hebt de veelheid aan gegevens nog niet heletnaal kunnen 
verwerken. 
Je bedoelt het echter uitstekend en je heht je bijzonder voor 
dit artikel ingespannen: daarom plaatsen wij deze bijdrage 
dan ook graag. 
W e  hopen dat w.ij in het vervolg meer kopy zullen krijgen 
uit de lagere klassen. 



Voor dr  sport is deze tijd van het jaar wat (ititer)scliolaire Immers vcrlcden jaar verloren we met nog meer. Dc jiitiioreii- 
manifestaties betreft, een stille tijd. Toch zijn er enkrlr vcr- ploeg, meent hij, heeft echter in kracht wat ingeboet. 
meldenswaardigheden. 

Schaken : I<lassenvoetbal : 
Men is dil jaar ureer druk bezig met de competitie om het Door de heren gymnastieklerareii is voor de zoveelste keer 
schoolka~iipioerischap. W i j  zullen pas na afloop van dit toer- een competilie georganiseerd tussen de verschillende klassen. 
iiooi uitvoeriger hierop terugkomen. Verder is het ons ter W i j  menen. uit ondervinding van verscheidene jaren, beter te 
ore gekoiiicn. dat er enkrlc wedstrijden tegen het Meridel zijn kunnen wachten o p  de afloop van rie competitie, dlvorrns 
of worden gcspcrld. Waaroni kan inen Tolle Lege niet eens vcrslageri en iiitslagen te p~ibliciren. 
inlichten over dergelijke wedstrijden? Men had het zó voor- U w  sportredacteur wenst alle lezers een zalige Kerstmis 
Lrefleliik geheim gehouden, dat we nota bene in Meridcl (goed rapport!) en even zalig uiteinde met een naar alle 
Veiidrl inoesten lezen dat een Lriniteit~~loeg van spelers tlm. wensen verlopend nieuwe jaar. 
I t  jaar niet 5-1 klop kreeg van Iiiin groenwitte collega's. Peter van Biieren. 
Slechts Joep van der Linden, lazen wij, wist zijn tegenstander 
tot capitulatie te dwingen. 
Gaarnp willen w e  nieer puhliciteit geven aan wedstrijden op 
schaakgebied e.d. (Tollr is niet alleen een ,.voetbalblaadje"), 
maar kunnen we dan op wat meer medcdrrlzanmhcid 
iien van de schakers zelf? 

De sintelbaan is wijlen. 
KERSTRAPPORTEN MEOEOELI N E E N  De kerstrapporten worden onmiddel- 

Helaas moeten wij kennis geven van het droeve overlijden lijk -na de feestdagen per post verzonden. Zij die voor 
vali onze sintelbaan, de enige in Haarlem en omstreken. waardelijk in een of andere klas zitten. kunnen na de Kerst- 
Weliswaar bestaat nog drie-kwart van de baan, maar het avond op woensdag 23 decernber bij mij informeren, welke 
rijk is hij de spoorbaan aan het rornmelrn en heeft zomaar beslissing in de lerarenvergadering ten aanzien van IILIII al 
een stuk van otis sportveld ingekaapt. riaarmee de grote bocht of niet gehandhaafd blijven is geiiomeii. 
van de sintelbaan en nog een t i i k  van liet veld (de spririg- 
bak is er gelukkig nog net) onteigenend. STUDIETOET.AGEN E N  RENTELOZE VOORSCHOT- 
Velen zullen oude herinneringen aan dit stu1;je Trinitcits- TEN.  Zij die voor de cursus 1960-1961 een rijksstuaietoe- 
grond b~woreii. O p  de eerste plaats de serieuse atleten, die lage willen aanvragen ten einde hun studie voort te zetten 
nu nauwelijks incer wcdstrijderi kunnen honden in eigen huis aan ons Lyceum of aan een HTS,  kweekschool. Iiogrsrliool 
en dan al degenen die een hekel haddeti aan d? noodzakelijke of Universiteit, dirnen dit te cloen in d? maand januari. De 
roridjes vóór de gymlessen en derhalve romantische annden- formulieren zijn bij niij verkrijgbaar. Ik vestig er de aan- 
kens lieblien aan de bosjes langs de kant, waarin ze zich gc- dacht op dat een aanvrage na januari niet meer door het 
diireride enige iriiriuten plachten te verbrrgen. Laten we hopen ministerie in hehaiideliiig w-ordt genomen. 
dat e r ~ o p  de terrciiipri van de toekomstige uitbreidingen van 
dc school plaats wordt geniaakt voor een eigen ~iieuwe siritel- OUDERAVONDEN. Naal. aanleiding van de resultaten 
baan, waarop UT als enige school in Nederland prat konden zoals die in de kcrstrapporten tot uitdrukking zijn gebrarlit. 
gii~tn (hocwel dan zonder keien!) zullen er besprekingen met de betrokken leraren rnogcliik 

Basketbal: zijn op de ouderavonden, die gehouden wot.den o p  maandag 

11 en dinsdag12 januari telkens van 19.30 uur af. 
In de kerstvakantie zullen wij wederom met twee tcnn~s dccl- 
~ienirn dan het jaarlijkse kersttoernooi. hopenlijk met cven- LITTERAIRE PRIJSVRAAG NEDERLANDS KLASSIEK 
veel SIICCCS ( en  nog een beetje meer) als verleden jaar. Aan VERBOND. Het Nederlands Klassiek Verbond heeft ook 
hct enthousiacxiie zal I i ~ t  tiiet liggen! Reeds enkele maariden dit jaar een Litteraire prijsvraag uitgeschreven voor lrerlin- 
zijn dc trainingen in vollc gang. Er werden prikele oefen- gen van de vierde en hogere klassers der gymnasiale afde- 
wedstrijden gespeeld. waarvan d? uitslagen waren: lingen van lycea, - De opgavp is ren vrr.liaiidiliiig van 
Triniteiis-Mexidel .......................................... 32-47 tiirt nirri' dan zes en nirt niindcr dnii twee foliobladzijden 
Tr i i i i tc i t sJac .  P. Thyssc ................................. 2 6 3 8  (getypt) over een der opgegeven onderwerpen. De onder- 
Mons Weyers deelde ons mee. dat het spelpeil, ondanks de werpen staan aangegeven op de aankondiging in het kastje 
nederlagen, toch weer vooruit is gegaan bij d r  scniorenplorg. op de cour. - Ik hoop dat er  nu dit jaar werkelijk eens 



enkele deelnemers komen, die een greep willen doen naar 
een van de prijzen (boekenbonnen van 25, 20. 15 en 10 
gulden). Inzendingen viiijr 15 april 1960 hij mevr. dra J. M. 
Dutilh-'s Jacob, Stalpertstraat 16.1 Den Haag. 

ARTISTIEKE PRIJSVRAAG NEDERLANDS KLASSIEK 
VERBOND. Voor de vijfde maal heeft 't Nederlands Klas- 
siek Vrrhond een artistieke prijsvraag uitgesclireven voor 
Gymnasiasten en Lyceisten van alle klassen. Het betreft hier 
een prijsvraag in de beeldinde kunsten. Nadere inlichtingen 
in het ~iirdedeliiigenkastje op de cour. Hopelijk doen er vel? 
leerlingen - ook van de lagere klassen - mee. - Inzen- 
dingen per school. Daarom dienen de werkstukken te wor- 
den ingrlrocrd hij mij voor 1 april 1960. Ik zal dan voor 
doorzending zorg dragen. 

PIANOCONCOURS 1960. De verplichte nummers voor het 
pianoconcours 1960 (Vrijdag 26 februari) zijn de volgende: 
Beginrirlingeii: Uit ,,First Piano Lessoris" van Walter Carr- 
oll d r  nuinmers 2 en 16. 
Gevorderden: Uit ?-stemmige Inventionen van J. S. Bach 
N o  l i  in Bes g.t. 
Virtuozen: Uit de Sonate No 9 in Es gr.t. van W. A. Mo- 
zart de delen Adagio. Menuet I en Menuet 11. 

iedere dt-elnenier ook nog een vrij gekozen nummer, dat 
niet langer dan vijf minuten mag duren. - Opgave van 
de deelnemers en hun gekozen verplichte en vrije num- 
mer vóór I februari 1960 bij de Rector. 
Ik hoop dat er dit jaar een behoorlijk aantal beginne- 
lingen mee zal doen: juist die groep was het vorig jaar 
erg zwak vertegenwoordigd. Eerste klassers. grijpt j? 
kans! 

INTERNATIONALE BIDWEEK. Ter  inleiding van de 
Internationale Bidweek, die van 18 tot 25 januari gehouden 
wordt, zal Ds N. van Egmond. Nederlands Hervormd Pre- 
dikant aan de Grote Sint Biivo te Haarlem. voor de vierde 
en hogere klassers een conferentie houden op zaterdag 16 
januari te 11.30. - De verder? viering van de Internationale 
Bidwrik wordt geregeld door de  A.G. 

JAARLIJKS SCHOOLTONEEL. Het schoolto~ieel geschiedt 
dit jaar weer in samenwerking met het meisjeslyceum Sancta 
Maria. D e  data van opvoering zijn maandag 25, dinsdag 
26 en vrijdag 29 januari. De opvoeringen vinden plaats in 
de Stadsschouwburg. T e  zijner tijd zal een uitnodiging ver- 
zonden w-orden aan de ouders der leerlingen van de heide 
scholen. 

Ter instructie van de nieuwelingen op onze school en 
van hen die de regels van het pianoconcours nog niet SCXOOLRETRAITES. lle srlioolretraites voor de tweede, 
kennen: ieder kiest zelf een der verplichte iiiinirners uit. derde, vierde klassers en voor klas V-gyni~iasi~im worden 
Door deze keuze plaatst liij  zich i r i  een d ~ r  drie groc- dit jaar gegeven vanaf maandag 1 to t  en met woensdag 24 
peri. M P ~  grijpe niet te hoog! Het is hctcr goed voor februari door de paters Henricus van Dam O F M  en Pa- 
d~ dag te komen in een lagere groep dan stuntelig in scliasius Brom OPM.  De indeling der klassen wordt later 
een hogere. - Behalve het verplichte nummer speelt bekend gemaakt. RECTOR 

TRUIEN en VESTEN 
Groote Houtstraat 162 SPORTARTIKELEN 

Voorgesrhrerien sportkleding met reductie. 

Prima anthraclet Uitgezonderd schorncn 

JNSTE SOORTEN 
R EEN BIJZONDERE GELEGENHEID 

KOK'I'E ZIJLS'TK. i0 en JACOBSTR. 7 

Voor beter werk 
TELEFOON 1x073 

Ged. Oude Gracht 5-7, HAARLEM - Tel. 11304-21355 

RAYONVERTEGEYM'OORDIGERS 

d - TeIeFoon 13783 

Een goede SCHOOLVULPENHOUDER 
f1 1.95, 2.50. 3.90, 5.75 
Met go~,dei i  pen voiiof . . . . . . fl 5.95 

al U\\, scliooll,oekeri 

NIEIJW AAN TE SCHAFFEN 
I: Liint 25-40°/'0 hesparen door zoveel mogelijk gebruikte 
aïliuulLoekrii te  kiiprii. 

Wij die in goe<lr "laat oiiilrr garantie. 

Het hekende adres voor  VAN DIJK'S BOEKHUIS 
OUDESTRAAT 26 


