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Éft\OK dit jaar zal weer een ploeg Hazenkampers gaan genieten van
\2!l de ,,onvergelijkelijke vèrgezichten" die in deze vier vermoeiende

dagen te aanschouwen zijn in de prachtige omstreken van Niimegen.
In April beginnen we vol goede moed met de marstraining, die voor vier-
dagenaars nu eenmaal ubsol,wwt noodza,lcel,íjk ts
Dat het minder prettig is om jezelf de verplichting op te leggen elke
week trouw te komen oefenen, is als waarschuwing bedoeld voor die-
genen, die denken dat het zo wel gaat. Heus: 't gaat nietzo gemakkelijl<,
daarvan zijn er bewíjzen te over.
Dit stukje is allerminst bedoeld om adspirant-enthousiastelingen er van
af te houden om mee te doen, maar te licht erover denken moeten ze
in geen geval.
Zij, die al eens meegelopen hebben, zullen dat toegeven, de heel goede
lopers daargelaten. Ik kom er eerlijk voor uit, dat ik onderweg wel eens
gedacht heb, dat de kerktoren van het plaatsje, waar we heen liepen,
even hard meeliep.
Over het nut van deze krachttoer, wil ik het hier niet hebben. Schadeliik
is het in geen geval, tenminste als je goed getraind bent en ie bent er
lichamelijk geschikt voor bevonden.
Ieder loper(ster) is tegenover zichzelÍ verplicht om zich te laten keuren
en dat wordt hem (haar) al heel gemakkeliik gemaakt door het bureau
voor medische sportkeuring.
Daar begin ie dus mee. Verder heb je een paar stevige schoenen nodig,
wollen sokken, zonder stoppen,(want elke stop betekent op den duur een
blaar) en een goed humeur. O ia, het voornaamste vergat ik haast, n.l.:
een paarflinke benen, (volgens het Vierdaagse lied: ,,het grootst geluk
op aard' . . .) maar die kriig je wel op de oefeningsmaÍsen'
Over de leeftijden en de daarmee in verband staande afstanden het
volgende :'- Jongens en meisfes van 14 en 15 iaar: dageliiks 30 K.M.

Vro"uwelif ke deelneemsters v. 16 f aar en ouder : ,, 40 K.M.
Manneliike deelnemers van 16, 17 enlSiaar ,, 40 K.M.

wanneer de eËrste oereninssm;;.';i;;ï;';J$,:' *ora, ÍïJ ï"' bekend
gemaakt. Er worden deze keer veel deelnemers verwacht en de voor-
lopíge opgave doet het beste hopen. Tot de eerste mars !

VERBEEK.
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A, C. G.
B(lultl,- E]{

SCHMIDT,
TIMMERBEI)RIdF

6GG66666G«66666G6666666
Prot. Begrafenis-onderneming

HEES-St. ANNA
onder toezicht van het College van

Kerkvoogden en Notabelen

J. J. H. oe HARTOG
Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr 83. - Telef. 3199
Hees-Nijmegen
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llieuwbouw, Uerbouw en
Reparaties tegen scherp
Go nGurre e rende prijzen

Muntw eg 342-344
llijmegen Telef. 3670

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- ENREPARATIE.

INRICHÏING

KORBEECK's Taxibedríj 842Groenewoudscheweg 162

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN
CAMERA,s - TASSEN STATIEVEN ENZ.

f 5,00 waardebons

geven recht op een vergroting
Box-Cqmerq Í 3,50

Tqs en Íilm

Maatkleding kleedt beter

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat '16

NIJMEGEN
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IIETS OVIEIR IKIIJINISII.
Gedqchten bii een Perzisch Vqqsje.

"Ei-N een glazen vitrine, veilig algesloten voor de handen van de bezoekers
lL en toch aan alle kanten duidelijk zichlbaar, stond het vaasje. lkzag

het dadeliik, toen ik een kleine zaal van het museum binnenliep.
Want een zonnestraal, komend uit de hoge vensters, weerkaatste haar
licht tegen de witte muren en viel terug op de vitrine, juist op het kleine,
roomkleurige vaasje. En daar maakte zli een streep op het dunne glas,
zodal alle kleuren van den regenboog erin schitterden : geel, groen,
blauw en rood. Het was een feest van kleuren op dat kleine stukie glas-
werk. Geboeid bleel ik hijken naar zoo iets sierlijks, zo iets vrolijks.
Later op den middag kwam ik terug bij de vitrine. Voor ik het museum
verliet wilde ik nog eenmaal het vaasje zien, dat volgens het opschriit
in Perzië gemaakt was in de 14e eeuw. Het was ondertussen gaan
regenen buiten. Inplaats van zonnestralen tikten nu dikke druppels tegen
de ramen. ln de zaal hing nu een schemerachtig licht. Maar weer zag ik
op het kleine vaasje het zonlicht spelen, nog steeds schitterden er de
kleuren in een streep op het roomblanke glas Toen begreep ik, dat deze
zonnestraal in het glas zat. Zoals een waterplas op straat de zon kan
opvangen, zoodat alle kleuren van den regenboog er in gaan schijnen,
zo hadden vele eeuwen geleden de handen van den Perzischen glas-
blazer de zon opgevangen in het kunstwerk dat hii maakte. Hoe dat kon?
Uit een dik boek over oude Aziatische kunst tracht ik iets te weten te
komen over het procédé der oude glasblaaskunst. Ik zoek er naar, omdat
ik het vaasje nog mooier zal gaan vinden, als ik iets weet van ziin ont-
staan. Maar dat, wat het vaasje dierbaar voor me maakt, dat zullen geen
boeken me kunnen geven : de ontroering der schoonheid. Dat wonderlifke
gevoel van geluk, dat het zien van iets heel moois kan geven.

Er wordt veel over kunst gepraat en er ziin veel dikke boeken over
geschreven. Er is tooneelkunst, filmkunst, danskunst, beeldhouwkunst,
muziekkunst, woordkunst en nog heel veel meer. Maar al weet je er
misschien een heleboel van af en al heb je er verschillende lessen in
gehad, de kunst zal pas wat in ie leven gaan betekenen als je eens
àoor schoonheid bent ontroerd. Het doet er niet toe of het kwam door
het zien van een mooie vaas of een mooi beeld, of door het hooren van
muziek of van een gedicht. Het gaat er maar om of er iets in je is gaan
trillen, of je even iets gevoeld hebt van eigen kleinheid tegenover iets
zó zuiver en moois. In het nieuwe museum in 's Gravenhage staat aan
eenmuurgeschreven: ,,Eert het Godliik licht in de scheppingen
der kunst". Dat is heel juist gezegd. In ware schoonheid zit altiid iets
van de eeuwigheid, íets van dat wat groter, edeler en machtiger is dan
wif zelf. Er iit iets in van het wonder, dat mensenhanden schoonheid
kunnen scheppen, die langer blijft bestaan dan zii zeff.

Kunst, - dat is voor den kunstenaar, dat hii iets zó mooi heeft ge-
vonden, dat hij zifn ontroering erover vastgelegd heeft in een gedicht,
een schilderij of wat dan ook.

RUIME COMFORTABELE WAGENS, _ TELEFOON 2842.
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Kunst, - dat is voor ons, dat de ontroering van den kunstenaar in ons
hart weerklank vindt. Zes eeuwen zijn verlopen, sinds een kunstenaar
in Perzië aan ziin aanbiddende bewondering voor de schoonheid van het
zonlicht gestalte gaf. En ik, die het kostbaar vaasje zie staan, voel zijn
ontroering. Boven-tijdelijk en boven-plaatselijk is de kunst.

Het vermogen om kunst te beleven is een van de mooiste gaven, die
mensen in hun leven meekrijgen. Laat die gave niet ongebruikt liggen,
want je zult er veel geluk door missen. Wanneer je eens iets gezien of
gehoord hebt dat je ontroerd heeft, probeer dan eens iets meer ervan
te weten te komen. Haal er eens een boek over uit de bibliotheek of
vÍaag bijzonderheden aan een onderwiizer of leraar. En ga zoveel
mogelífk naar musea ) naar goede films, goede tooneelstukken. We hebben
wel eens behoefte aan ontspanning en verstrooing, maar oneindig veel
meer geluk zal de ontroering door schoonheid ons geven.

M.J S.

EEN GBOET.

ulí§OEN miin vrouw en ik in 1928 naar Indië terugkeerden, was,,De

^l=L Hazenkamp" nog maar net opgericht. Van het begin af aan was er

bii onze kinderen grote belangstelling voor de gymnastiek-afdeling.
De een na de ander werd lid, zoodra hun leeÍtiid dit toeliet. De geest-
drift bleef onverflauwd en de brieven, die wij van hen kregen, getuigden
telkens ervan hoe ,,fijn" het er was. En wif werden steeds weer ervan
overtuigd, dat ,De Hazenkamp" gezond en levenskrachtig is en dit zijn
leden maakt.
En toen mijn vrouw en ik met verlof kwamen, lag het eigenlijk wel voor
de hand, dat ik mij ook eens onder de heilzame tucht van De Hazenkamp
stelde. Zo werd ik dan lid, natuurliik van de ,oude heren"-afdeling.
Het is kort geweest, heel kort. Maar ik moet zeggen, dat ik erg dank-

baar ben voor deze kennismaking. Zowel om de uitstekende geest, die

er heerst, als om het zakelijke werk, dat er wordt gepresteerd, verdient
de vereniging volle waardering.
Tenslotte zou ik nog dit willen zeggen, Wanneer wij zoo aanstonds weer

op Midden-Celebes zullen ziin teruggekeerd, zal ik iets nieuws hebben

om aan onze jongens van de opleidingsschool voor volksonderwijzers
mee te geven. We kuttnen nu onze jeugd leren, hoe wii fris en blii
de nieuwe gymnastiek beoefenen. En daarbij zalmii steeds het voorbeeld

van De Hazenkamp voor de geest staan.

J. KRUYT.

REIZEN NAAR BINNEN- EN BUITENLAND. - TELEFOON 2842
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oNts cluul lElHl lu lls.

]í\E meeste lezers van ons maandblad zullen het gebouwtje afgebeeld
Eà op de volgende bladzijde wel kennen ; het is de Agnes Reiniera be-
waarschool in de Groenestraat,
Sinds I Februari heeft De Hazenkamp deze school gedeeltelijk in gebruik
als clubhuis. Het grootste deel van onze leden heeft 't clubhuis nog niet
gezien. Misschien schrikt het woord ,bewaarschool" hen een beetje af.

Je denkt daarbij immers in de eerste plaats aan miniatuur-tafeltjes en
-stoelties, aan matiesvlechten enz. Toch is de combinatie: bewaarschool-
clubhuis helemaal niet zo gek. Een bewaarschool is ten slotte een club-
huis voor kleine peuters en een clubhuis is in de grond van de zaakeen
bewaarschool voor groteren.
Wegblijvers, komen jullie eens een kijkje nemen ! Je zult verbaasd staan,
als je ziet, hoe keurig de gezellige kamer ingericht is.
Geen bewaarschoolsíoelties hoor, maar flinke zetels, waarop zelfs de
meest fors gebouwde Hazenkamper (b.v. de directeur) gemakkelijk zitten
kan. Voor ping-pong hebben we een leeglokaal en dehall terbeschikking.
Het clubhuis is open op de volgende dagen :

Voor leden boven 17 iaar (ook buitengewone leden) elke Zalerdagavond
van 8-10.30. Er is dan gelegenheid tot ping-pong, dammen, schaken,
sjoelen enz. Er wordt voórtreJfelijke thee geschonken tegen de-belacheliik
làge prijs van 3 ct. per kop. De bediening is boven alle lof verheven'
Tot nog toe kwamen er op die avond 25 à 35 mensen.

Op Dinsdagavond repeteert de toneelclub van 8.s0 tot 10.30 onder leiding
van onzen geachten redacteur, den Heer Flier.

Op Vrijdagavond eens in de 14 dagen wordt de literaire kring gehouden
onder leiding van den Heer Dijkstra.

Voor de leden van 14-17 iaar
De jongens-ontwikkelingsclub Vriidags van 7-8.30.

De meisjes-ontwikkelingsclub, de ene week Vriidags 7-8,30; de andere
week Donderdags 7-8.30.
,t Lijkt me, dat ieder, die nog maar vaag iets van 't bestaan van ons

clubhuis afwist, nu voldoende ingelicht is.
ik Hoop, dat binnenkort op alle avonden 't geregelde aantal bezoekers
verdubbeld zal ziin.

MOEKE.

SPECIALE TARIEVEN VOOR GROTE REIZEN. - TELEFOON 2842.
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Clubgebouw - Groenestraat

cLlutEtUilEtD.

Vlugr uii nu de jas en von mcntel ontdqon,
AIs hcrzen vooruit en let-op !

Gestrekt, op commondo : ,,mcrs" voorwoqrts Qregocrn;
De leider ziet toe en zegt: ,,stop.!"
AI kroken de knieën oÍ voelt men een spier,
Komt qllen ! hooÍd op toch, blijlt Íier.
Zwaqit op don, strekt uit nu,'t zíi dome oÍ heer,
Sprinart op dqn, voor Hqzenkomp's eer.

Wij zwaoien cqn ringen en trekken ons op,
Het gcqt om gezondheid en krocht.
Wij springÍen op pcrcrd en hoog over den bok,
De leider heeÍt ons in zijn mocht.
Aon rekstok oÍ wandrek, het doet er niet ioe,
Wij tonen ons Íier en niet moe.
Zwqoit op don, strekt uit nu, 't zii dome oÍ heer,
Springrt op dcrn, voor Hozenkomp's eer !

Des zomers nqqr buiten, het veld op en neer,
Een ieder gelet otr ziin tcrcrk.
Wii werpen den bol, ook wel discus oÍ speer,
De leider die Íluit voor de zoqk.

x
Wii lopen de honderd oÍ staon oqn de siqrt,
Komt qllen I hooÍd op toch, Ílink hord.
Vooruit don, strekt uit nu en vlug aon de slag.
Wii striiden voor Hqzenkomp's vlaer.

(Wiize : Tritonlied)
Woorden: A.v.W.
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IPIROGIRAIMIVIA :

l. Opmars
Zingen vcrn het Clublied

2. Grepen uit een les aan jongens Jongens afd. I & Klok. L S.

3. idem aan meisjes Meisjes afd. I & Klok, L.S.

4. Springrietoef. Meisjes atd. Ia.

5. Paardspringen Meisjes afd. II.

6. Algehele Vrde oef, Jongens afd. II& IIa & Klok. M.U.L.O,
7. Brug Dames afd. o. l. van Fr. Miiller
8. Oef. in het voortbewegen Meisjes ald. IIa & IIb & Klok M.U.L.O.
9. Vrije oef. Dames afd. IIIa.

10. Oef. volgens Niels Bukh Heren afd.

PAUZE

Hoogrek en hoogbrug Herenafd. o. l. van Fr. Mtiller.
Bewegingsvormen Damesafd. III.
Muziek: Melodieën uit ,,ÀuÍÍordeÍung zum Tqnz" von C. M. von Weber.
Bokspringen Jongens afd. IIa.

Volksdansen onder leiding van den heer Becker
Paardspringen
Oef. met één knots Dames afd. IIIb en IIIc.

Muziek : ,,Àn der schönen blquen Donqu' vqn Joh. Strquss.

Afmars

It.
12.

r3.
14.

15.

16.

17.

Herenafd.

Striikje onder leidins vqn den heer IAKMÀ.
(Wijziging voorbehouden) In de zaal mag NIET gerookt worden ! !
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WILHELM MENNE

Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van all e soorten Meubelen, Gordijíen,Matrassen, Linoleums enz.
Alle werkzaamheden worden vakkundíg, vlug en concurreerend uitgevoerd

Matrassen vernieuwen en opmaken, zo nodig in een dag
Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag prilsopgaaf zonder verplichting

Volkshuis houdschool
,DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT 199

Gouden Adelaar

2-iafige Dagcursus,
voor meisjes van 12 jaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

l-jaarlijksche Avond- en Mid-
dagcursuss€Ír in KoKErr*
NÀÀIEN EN VERSTELI,EN.

Spreekuur der Direclrice : Vrijdags van 7-8 uur.

RIJWIELEN

Burghardt Berghstr. 173

De Reparatie Specialist

voor

Geen makelaarskosten

Wendt U tot
H. SCHILT

MAKELAAR

GROENESTR. S6

Het betere adres
voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

U
Woning?

,,,T BLOEMENHUIS'' D, A BEERENS NIJMEGEN

van Broeckhuysenstraat 9 Teleíoon 2060 Postrekening 111213

ZoekÍ
een

A.v.d.Wcrcrden&Zn.
KrayenhoÍÍloan 216 TeleÍoon 2168

Installatie-Burequ voor
Gos-, Wqter-, Sonit<rir
en Electr. Instollatiën

Lood-, Zink- en Mqstiekwerken
Bcrden, Geiisers. WoschtcÍels, Closets

VERTROUWD PERSONEEL - TELEFOON 2842
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Is de lichcmelijke opvoedingf
ook voor het meisie noodzqkelijk ?

É-TAARNE wíl ik deze vraag, die ongetwijfeld vele Ouders zal
qg' interesseeren, beantwoorden,

Het is een onderwerp, waaÍover ik in den brede zou weten uit
te weiden en vele bladzíjden over zou kunnen schrijven; ik zal me
hier echter moeten beperken tot het aanstippen van de voornaamste
feiten, daar de redactie me zoveel r:uimte niet kan toestaan.
Ik wil U dan vertellen, dat even als bij de jongen, ook bij het meisje,
de groei van het lichaanr tot aan het zesde levensjaar, zeer sterk voort-
schriidt. De Iengtegroei en de breedtegroei van het lichaam, gaan in deze
leeftiid veelal geliik op. In de tild dat de lagere school bezocht wordt,
dus in de leeftiid van 6-12 iaar zien we echter, dat de breedtegroei in
verlrouding sneller gaat dan de lengtegroei. Het zilten in de banken zal
hieraan wel niet vreemd ziin, het lichaam is er nog niet aan gewend en
zal zich dus hierop moeten instellen. Na deze leeftiid treedt er in de
periode van 11-18 jaar een volkomen ommekeer op, nÈ zien we, dat
de lengtegroei de overhand krijgt op de breedtegroei.
Vele Ouders zullen hiervan kunnen getuigen en menigmaal wordt er dan
een zucht geslaakt, dat de kinderen al even groot ziin als de Ouders.
Juist in deze tiid zullen we onze volle aandacht moeten bepalen op de
houding van het lichaam, speciaal bii het meisie.
,,Waarom juist bii het meisje," zÍlt ge vragen ?

,,Omdat hier het meisie in een nadeelverkeert ten opzichte van de jongen."
De jongen heeft over het algemeen een stevig spiercorset en hechte ge-
wrichten. Het meisie daarentegen, heeft dit niet. Haar spieren zijn minder
sterk van bouw en ook de gewrichten ziin veel ruimer. Daar de goede
houding van het lichaam voornamelíik bepaald wordt door een geliikmatig
en goed ontwikkeld spierstelsel, ziet men direct, dat het voor een iongen
gemakkeliiker is de goede houding te bewarett dan voor een meisie.
Uit verschillende onderzoekingen is dan ook gebleken, dat het aantal
afwijkingen van de ruggegraat bíi meisies meer voorkomen dan bii jongens.
Onder de omstandigheden welke er toe leiden, deze afwiikingen te be-
invloeden noem ik U in deze leeftiid hiiv. : het lang verbliiven in de
schoolbanken, waar bii minder sterke meisies de spieren niet in staat
zijn, de rug recht te houden. Voor H.H. leraren en onderwiizers ligt ook
hier een taak, hun welwillende aandacht er aan te schenken.
Doch het betreft hier niet alleen het schoolgaande meisje, óók de meisies
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die in Íabrieken werken en daar veel staande of zittende arbeid moeten
verrichten, ook het zenuwslopende werk van telefonistes enz. enz. Juist
orrdat het lichaam gedwongen is in bepaalde standen en houdingen ge-
durende langen tijd te vertoeven ; al deze dingen dragen er toe bij, dat
de bloedstroom vertraagd wordt en niet alleen de bloedstroom, maar ook
de stofwisseling.
Een ieder weet, welke nadelen een voorovergebogen houding kan hebben.
Meestal zien we bij zulke meisjes een beperkte ademhaling en een minder
goede hartwerking. Het langdurig verwiilen in bedompte lokalen dragen
er toe bii, dat de zintuigen worden afgestompt en ze niet fijn genoeg
meer voelen.
Dit alles bij elkaar genomen, zien we dat de normale groei van het lichaam
belemmerd wordt.
Juist daaraan kan een goede lichamelijke opvoeding tegemoet komen.
Wat deze meisjes nodig hebben, is veel beweging. In beweging ligt een
van de belangrijkste groeiprikkels. Gedurende die uitermate moeilijke
leeÍtijd voor het meisje, ik bedoel dus de iaren van l2-18, waarbij het
lichaam bijna al haar krachten noodig heeft voor haar innerlijke vorming,
zullen we moeten helPen.
Het valt me zelf meer dan eens op, dat het lichaam zèll naar die vele
beweging vraagt, '$/anneer bijv. de meisjes naar je toekomen en zeggen:
,Menèer, laten we hàrd werken, haal ons eens wat uit elkaar, we zijn
zoo stijf. Dan gaan we aan den slag en werken een uur lang, des winters
in de Gym.zaal en des zomers op het veld. In de open lucht, in dezon,
daar wordt het beste aan de bewegingsdrang tegemoet gekomen.
Ik herinner me nog ons zomerkamp, dat we met vele meisies doorbrachten
op de Veluwe. Wàt een ècht pleizier, wàt een verschil toen we heén-
gingen en terugkwamen. De gehele dag op de heide, in de wijde, mooie
èn gezonde natuur. Om half acht des ochtends gymnastiek tot acht uur
en daarna het verdere gedeelte gewijd aan wandelen, fietsen, eten en . . .

rusten. Hoe of dat alles op de eetlustinwerkte,daarkunnenonzemeisjes
van getuigen. In 't gewone leven des morgens 2 boterhammen, in 't kantp
7 à 8 en ?an zalen ze nög om een onbelegen stuk bruin brood te vechten.
Ik heb genoten van al die gezonde rode gezichten. Dit alles moet men
van dichtbii meemaken, om naar waarde te kunnen schatten.
Zo zullen 

'bii een goede lichameliike opvoeding, spieren en innerlijke
organen versterkt worden en dus de algemene gezondheidstoestand
bevorderd en dit is nodig voor èlk meisie, want hier zal ze ook in haar
Iatere leven, de goede vruchten van plukken.
Daarom wil ik de hierboven gestelde vraag met een völmondig ,,ia" be-
antwoord en.

A. HUISMAN.
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't Buitenbeentje ctctn het woord.

HBE HAZENKAMP is een vereniging voor lichamelijke en geestelijke
.HÈ ontwikkeling. De lichamelijke afdeling heeft zich onder onze

eminente leiders sterk en gezond ontwikkeld; de geestelijke af-
deling staat nog in zijn kinderschoenen. Er zijn reeds ontwikkelingsclubs
voor meisjes en jongens opgericht en de letterkundige en toneelkringen
zijn ook aan de gang.
Nu wilde il< een goed woordje doen voor het minstens even goede recht
van de esthetische opvoeding.
Dat je tegenwoordig iemand op een concert aantreft, zegt totaal niets
omtrent zijn kunstzinnigheid of muzikaliteit. Honderd andere ,belangrijke"
Iactoren spelen een rol bij het concertbezoek. Als je echter een ieugdig
personage in één van de Nijmeegse leeszalen zietzitten achter een letter-
kundig tijdschrift, kijk je al een beetje verbaasd en tracht je uit te vissen
of de persoon in kwestie werkelijke belangstelling heeft voor de letter-
kunde,
Maar als je een HazenkampeÍ op een tentoonstelling over kunst tegen
't lijf loopt, ,,sla je steil achterover" om het eens populair uit te drukken.
Hoort dat zo ? Hebben wij, jongeren, geen interesse voor mooie schil-
deriien, plastiek, verzen, novellen of boeken. Gelukkig houdt Roel Díjkstra
ons, hoewel de laatste tijd sporadisch, op de hoogte van enkele goede
romans. In ons vorige nummer begon Henk Milo over muziek, al was 't
dan een ,,technische" aangelegenheid. Misschien wil hij echter ook wel
à la Dif kstra een rubriek ,,Op de muziekstandaard" openen in ons maand-
blad. Voor de beeldende kunst zouden we misschien den heer Van Vucht
Thijssen kunnen vragen, zo nLr en dan eens wat te vertellen. En voor
de verzen Barend de Graaf, die te oordelen naar ziin beginselverklaring
boven zijn rijmkroniek in ons blad (waar is hij gebleven ?) wel weet wat
goede dichtkunst is.
De aanleiding van dit praatje is de volgende. In de maand Februarizijn
hier in Nijmegen twee kunsttentoonstellingen gehouden n.l. een tentoon-
stelling van schilderiien, aquarellen, houtsneden, etsen, ontwerpen van
ex-libris en gebrandschilderde ramen van den Nijmeegsen kunstenaar
Wim van Woerkom en plastiek-tentoonstelling van den student-kunstenaar
Peter Roovers, die onlangs benoemd is tot leraar in boetseren aan de
Koninkliike School voor Kunst, Techniek en .Ambacht te 's Hertogenbosch.
Totaal heb ik daar, hoewel ik er meerde malen geweest ben, twee, zegge
en schriive twee, Hazenkampleden gezien. Eerlijkheidshalve voeg ik hier
aan toe, dat er verder ook geen jeugdige Niimegenaren te bespeuren
waren, uitgezonderd een tiental studenten. Je zult zeggen) wie gaat in
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Niimegen naar een kunsttentoonstelling. Kan er in Nijmegen iets moois
te zien zijn? Deze keer zeker wel, er zijn zelfs recensenten van de
,Nieuwe Rotterdamsche Courant" over gekomen. Op de tentoonstelling
van Peter Roovers was veel te leren voor een leek. Het ging er zeer
intiem toe. In de achterzaal van de kunsthandel Spee werd je binnen-
geloodst en voorgesteld aan den bedrijver van de plastiekgewrochten.
Éen hele middag heeft Roovers met me gepraat en nrij betwijs gemaakt
in de edele boetseerkunst. Het is moeiliik om iets te vertellen over het
werk van Wim van Woerkom aan lui, die het nooit gezien hebben. Daarom
ga ik daar maar niet oP in.
eritiek is altild goedkoop, daarom wil ik ook een paar voorstellen doen
om de kunstzin onder de Hazen te cultiveren, Ik zou dit voorstellen,
kunnen er niet een paar conversatie-avonden gehouden worden over
diverse kunst of stukjes er over in ons blad gepubliceerd worden. Bii-
voorbeeld, een lezing over een schilder (Van Gogh) en ziin werk, ver-
duidelijkt met lichtbeelden of illustraties; een avond over een opera met
platen en pianospel ; een gedachtenavond met de Columbia-serie van
Paul Huf of over toneelkunst; filmkunst enzovoorts.
Ik hoop dat dit praatje ten eerste 'n storm van verontwaardiging ontketent.;
ik verwacht een- Hazenpetitionnement (met zo'n honderd handtekeningen)
van tentoonstelling en leeszaalbezoekers; van beledigde concertgangers,
die alleen om de muziek concerten bezoeken (hieronder zowel dames
als heren begrepen); maar ten tweede verwacht ik ook stukken over
bovenstaande onderwerpen, pro en contra's of over andere betere onder-
werpen. Dan zullen we een faarlang een goedgevuld clubblad kriigen,
(waàr ook iets in beweerd wordt).
lk schriif onder een schuilnaam, omdat anders alle protesten mij mondeling
naar het hoofd geslingerd worden (er komen er toch !) en deze moeten
juist in het maandblad-voor,iedereen leesbaar gepubliceerd worden, zodat
er leven in de Hazenbrouwerii komt.

NIJMEGEN,
9 Maart 1936.

EXTREEM.
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