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In zijn laatste artikel heeft de Heer van Sprang
ons verteld, hoe de Japanners trachtten in te
dringen in Amerika en Australië, doch beide lan-
den gingen er toe over de immigratie van Ja-
panners te verbieden.

De Filippijnen en de Sandwich-eilanden zijn Amerikaans bezit. Ook daar
heeft Japan geen kans. Nederl.-lndië wordt beschermd door de sterke
marine basis Singapore. Mandsjoekwo heeft een klimaat, dat voor den

hokvasten Japansen boer te guur is. In dezelfde tijd emigreerden naaÍ
Mandsjoekwo 75.000 Japanners tegen 20.000.000 Chinezen. Koíea, waarop
men hoopte als afzetgebied voor de producten der Japanse industrie, is

deerliik tegengevallen. De gemiddelde Koreaan is het type van den armen

boer, die één gewaad draagt, totdat het ook werkelijk opgesleten is.

Dergelijke mensen ziin geen kopers van industrieële producten.

Er bleef vanuit het Japanse standpunt bezien, dus slechts China over'
De Japanse geweld-politiek maakt natuurlijk een sterke vloot en een
groot leger nodig. Het op peil houden van deze krijgsmacht eist ont-
zaggelijke bedragen van de schatkist, Het Japanse volk is echter buiten-
gewoon arm. Tokio, om een duidelijk voorbeeld te noemen, is een stad
van 6 millioen inwoners. De inkomstenbelasting nu, wordt slechts betaald
door hen, die een jaarliiks inkomen hebben van meer dan f 1000.-
volgens Nederl. standaard. Welnu, van deze 6 millioen betalen slechts
133.000, d.i. ongeveer 2,2 /0, inkomstenbelasting. En deze 2,2ofo ziin het,
die meedragen om de milliarden op te brengen, die de defensie - welker
kosten 56/s van de begroting uitmaakt - vraagt. Is het te verwonderen,
dat de spanningen langzamerhand ondragelijk zijn geworden ?

Sinds 1905 zijn er twee stromingen in Japan. De ene, voorgestaan door
handel en industrie, wil vreedzame penetratie, de andere, die van leger
en vloot, wil het geweld. lk zei boven reeds, dat de Japanner zeeí arÍn
is. Uit die arme groep komt het grootste deel van het leger. Deze lieden
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kennen de noden en behoeften aan den lijve. Het is onnodig ze aan te
sporen tot enigerlei actie. Dat doen ze uit zichzelf wel.
Uit het gehele doen en laten van Japan's machthebbers zou men tweeërlei
gevolgtrekkingen kunnen maken, Of wel dat zii de andere mogendheden
in het geheel niet vrezen, of wel dat zii een va banque spelletie spelen.

Het is een feit, dat als gevolg van vroegeÍe ontwapening, Engeland
nog niet in staat is, een brutaal Japan met de sterke arm tot de orde

te roepen. En Engeland heeft, behalve het probleem van het Verre
Oosten ook nog het Middellandse Zee probleem op te lossen. Zoals het

zich nu laat aanzien, zal Engeland vermoedeliik trachten dit laatste pro-

bleem zo spoedig mogelijk tot een oplossing te brengen, om dan de

handen vrii te hebben tegen JaPan.
Wat Rusland eventueel tegen Japan in het schild voeÍt, kan men slechts

vermoeden, Dat het veel goeds is, geloof ik niet Hoe het precies met

Rusland is gesteld, kan men slechts gissen, aangezien de berichtgeving
schaars is en bovendien onbetrouwbaar. Er ziin echter tekenen, die erop
wijzen, dat ook Rusland zich duchtig wapent. De verdubbeling van de

spoorlijn, die naar Oost-Siberië voert, en de grote activiteit op militair
gebied, welke daar ten toon wordt gespreid, wiizen wel in die richting.
Het schijnt ook langzamerhand tot Amerika door te dringen, dat het

zich op den duur niet afzijdig kan houden, indien Japan op deze wijze
doorgaat. De Amerikaanse her-bewapening is enorm.
Het is wel interessant te vernemen, wat de machthebbers eigenliik na-

streven. Dit komt in het kort hierop neer Pol,itiela moet Japan heersen

over: China, N.O. Siberië tot het Baikalmeer, Indonesië, Indië en Australië.
Econotztisch,: in geheel Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika, in

geheel Amerika, met uitzondering van Canada. Voor Europa bliilt dan

over: Europa, Canada en overigens alle gebieden, waar de Japanners
klimatologisch niet aarden kunnen.
Dit is geen grap, het is den Japanners zeer zeker ernst. Bij het door-

lezen van deze bescheiden (?) richtlijnen, zou men de opmerking kunnen

maken: ,,Excusez du peu !". Er is echter ook plaats voor gedachten aan

hoogmoedswaanzin.
Het is steeds een moeilijk iets, zich te
geldt in het biizonder voor de uitslag
De tifd is hier alles.

wagen aan voorspellingen. Dit
van het bovengenoemde conflict.

Hoe langer het duurt, hoe sterker de tegenspelers worden, hoe groter

ook de weerstand van China wordt, die groter is gebleken, dan Japan
had vermoed. De brutale manier, waarop Japan, zonder ook maar de

minste consideratie te gebruiken, China op het liji is gevallen, kan ge-

deeltelijk uit het bovenstaande verklaard worden. Het is mogelijk, dat

de vrees voor een lange strijd bij de Japanners zeer werkeliik is.

Het is in ieder geval zeker, dat bii het z.g. probleem van het verre
Oosten, veel op het spel staat, ook voor Nederland. 

G. VAN S'RANG.
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P fOgfq mm CI urn de HAZENKAMP-roNEELAvoND
op 6 Mei 1939, 's avonds 8.15 uur
in de zaal van ,DE HARMONIE".

Opgevoerdwordt:,,De Privé-SecÍetcresse".
BLIISPEL IN DRIE BEDRIJVEN

o. ,=*"ËïRroc.

DE ROLVERDELING IS ALS VOLGT:

Joyce Allingworth, Mevrouw A. J' R. van Binsbergen-Kan.
Francis Darnley, J. C. Flier.
Mrs. Ashcombe, tantev,Joyce Mieke van Boxtel.
Harold Rowlandson, . A. Huisman.
Dicky, Mevr. N. Verbeek-

van Vucht Tijssen.
Miss Roberts, Mevr. de BooYs-

de Smit.
Markham, D. v. Vucht Tijssen.
Miss Bloomfield, Digna de Weijer.

Paut, tennisvriend van Joyce L. Verbeek.
Dodds, vriendin van Joyce . Jennel<e Thiele'
Een kellner, J. Noordhof,

Een knecht, Fr. Bruiil.
Een kamermeisje, Mevrouw H' Huisman-Brunsting.
Een persfotograaf . X.

Het stuk speelt in deze tijd.

1e Bedrijf : in de tuin van een hotel te Doncaster.

2e Bedriif: l4 dagen later in het directie-kantoor van de motorenfabriek van Francis
Darnley te Sheffield'

3e Bedrijf : Weer 14 dagen later ter zelfder plaatse als 2e bedrijf.

Pauze tussen 2e en 3e bedrijf.
Tijdens de voorstelling mag WLWW '&WW@&'%'W worden'

De ieestavond is toegangkelijk voor alle leden boven 14 iaar en voor

buitengewone-leden, op vertoon van de lidmaatschapskaart'

De leden mogen hun respect. man, vrouw of verloofde voor deze avond

introduceren.
Dit jaar zullen, omdat de zaal voldoende ruimte biedt, ook de donateurs

toegang hebben.

kantoorpersoneel
van

Francis Dawley.
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WAINI ID IE It A IF ID IE It II INI G"
De animo voor de wandelsport is herleefd en het tastbare resultaat
hiervan zien wii in de vorm van 2 groepspriizen en een lauwerkrans,
welke onze kranige Wandelafdeling wist te behalen bij de marsen, resp.
uitgeschreven door de Kalorama-stichting en de Wandelgroep ,,The
Jolly Walkers". Ook op 2e Pinksterdag komt weer een groep uit, en
wel op de mars, uitgeschreven door de Weesinrichting te Neerbosch
Leden die hier aan mee willen doen, kunnen zich tLog opgeven op de
lijst, welke daarvoor in de zaal is opgehangen. Het is een verbliidend
teken, dat de jongere garde zich weer tot de wandelsport voelt aan-
getrokken en wij hopen, dat ook bii de Vierdaagse afstandmarsen dit
jaar met een flinke groep kan worden uitgekomen.
De Wandelafdeling bracht nog het verzoek over, om voor deze afdeling
een speciaal vaantje te laten maken en hopen wij, dat dit spoedig gereed
zalziin.Wii wensen deze afdeling nog menig succes toe en spoÍen onze
leden aan, zich hierbii aan te sluiten.

Aambeien, Spataderen,
Constipatie

voorkomt U door

VOLKOREN-BROOD van:

BAKKERIJ EELMAN,
Wolfsku ilscheweg 67 -69

Telefoon 21362
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IAARVERSLAG vcrn ,,De Hqzenkcmp"
over het ioar 1938.

Vervolg en slot.

AFSTANDMARSEN IN 1938.

Aan de Vierdaagse werd ook het afgelopen jaar weer deelgenomen.

Jammer ontbrak er één aan de 40 km. lopers, dus kon nu geen groepspriis
behaald kon worden.
Als men de verslagen leest brengen deze marsen zowel gedurende de

training als tifdens de ,,Vierdaagse" zelf, voor de getrainde deelnemers
gezellige dagen. Jammer dat velen de training niet au serieux nemen,

waarvan ze dan later spiit hebben en toch op het laatste moment trachten
nog mee te doen, zii het met de logisch daaraan verbonden gevolgen en

bovendien tot last van hun groep.
Dat onze adjunct het ditmaal moest opgeven, was zowel voor hem als
voor de groep zeer jammer. De oorzaak lag hier vanzelfsprekend niet aan

onvoldoende training, doch was aan louter pech te wiiten. Een woord van
warme hulde verdient hier toch zeker ziin vrouw, die de leiding wist te
houden en een moedig leidster voor de Vierdaagse deelnemers was.
In Hazenkampverband werd nog deelgenomen aan de marsen tergelegenheid
van de opening van het clubhuis van ,,De Haard", waarbij ,,De Hazenkamp"
de hoogste prijs in haar afdeling werd toegekend. Voorwaar een mooi
succes.
Tenslotte werd nog deelgenomen aan de z.g. Druivenmars op 24 September,
waarvoor onze meisies en jongens een groepspriis werd uitgereikt.

VOETREIS.
De traditioneel geworden voettocht in het buitenland kon doorgang vinden,
hoewel lange tijd het tegendeel gevreesd werd, niet in verband met de

opgaven doch wel met grensmoeilijkheden, welke gelukkig echter niet
bewaarheid zijn geworden. Van 26 t/m 29 Aug. werd een tocht gemaakt

in de vulkanische Zuid-Eifel.
Deze tocht is weer bijzonder geslaagd, hetgeen niet in het minst te danken
was aan de leiding van onzen Heer Huisman, die et ziin zinnen op had

gezet, nu het Pinksterkamp een teleurstelling was geworden, van deze

tocht iets goeds te maken. De Heer Huisman heeft loon naar werken
gekregen, want een flinke groep deelnemers was present, die deze dagen

volop genoten hebben van de werkelijk prachtige natuur langs het woeste
en eenzame Lieserthal, zodat zelfs veteranen dit de mooiste tochtvonden
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in de loop der jaren gemaakt. De financieële leiding berustte weer bii
den Heer Pellen en gedachtig aan het spreekwoord ,,Goede wijn behoeft
geen krans", kunnen we weer constateren dat dit af was. Een woord
van dank aan deze beide Heren is hier zeker op zijn plaais. Hoewelhet
verbliif in de Jeugdherbergen niet meer zo wasr als dit in de eerste jaren
der voettochten gekend werd, wat door de meer dan prachtige natuur
ruimschoots gecompenseerd werd, is er volop genoten. Ik onderschrijf dan

ook ten volle de woorden van ,,Nel" uit het Septembernummer ,,Pak
volgend jaar de rugzak en trek met ons mee".
Laat ook het komende iaar zien, dat jullie waarderen dat jullie zoiets
tegen een dergeliike lage prijs kunt genieten in ,,Hazenkamp"-verband.
Je geest rvordt er door verfrist en na 4 dagen lijkt het of je weken op

stap bent geweest. Weken kun je hlerop teren, nog daargelaten de waarde
van een dergelijke tocht gezien in het licht van het op elkaar aangewezen
zijn en de representatie van Nederland in het buitenland.

ZAALGYMNASTIEK.
Nadat de vacantie voor een ieder weer voorbij rd/as en het seizoen verder
gevorderd, zijn de zaallessen weer aangevangen. In de pas opgeknapte
zaal hadden de lessen weer geregeld plaats. doch aanvankeliik nog met
slecht bezette groepen. Echter is de kern van ,,De Hazenkanrp" gelegen
in de wekelijkse gymnastieklessen en laat dan ook een ieder voor zich
medewerken ory de lessen niet alleen trouw te bezoeken, maar tevens
propagandist te zijn voor eigen groep

LEDENTAL EN BESTUUR.

Het ledental bedroeg op 31 Dec. '38, 335 werkende leden tegen 363 op
31 Dec. '37. Een teruggang voor het jaar 1938 dus van 28 leden. Het
aantal buitengewone leden bedroeg op 31 Dec. i.l. 80 tegen 77 een jaar
te voren.
Het totaal aantal werkende- en buitengewone leden bedroeg dus op

31 Dec. '38, 415 tegen 440 op 31 Dec. '37.

Door vertrek van Mej. Schouten naat Zaandam, werden de dames

D. v. d. Weyer en J. Wegerif in he1 Bestuur gekozen. Verdere mutaties

hebben in de loop van het iaar niet plaats gevonden.

VERGADERINGEN EN CONVERSATIE-AVONDEN,

In 1938 werden 2 ledenvergaderingen gehouden en TBestuursvergaderingen.
De ledenvergaderingen werden door ongeveer 60 leden bezocht.

Op 2 April had een conversatie-avond plaats, waar de Heer Kleywegtzijn
ervaringen vertelde over ziin reis door Indië, toegelicht met mooie
I antaarnplaatj es.

In het najaar hadden een viertal conversatie-avonden plaats - die niet
op tijd konden beginnen maar te vroeg eindigden - en waarvan de

onderwerpen nog vers in ons geheugen zullen liggen. Op 15 November
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Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f 1O.- (Holl. tekst)

Foto A. Zufang, Fotohandel, Willemsweg
276

N.SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
Zoekt U

een geschikte kieermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

HATERTSCHEVELDWEG 129

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belcrsting-consulent

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel. 23519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Leverin g van alle soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen,Linoleum§ enz.

N. V. FATU111 0n sev''ï:;u:,"ï§:ï:f; 
*ïen,, v an r 845

Sluit o.a.
Persoonlijke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties

Vraagt premie-opgaaf, zonder eenige verplichting aan :
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SCHEKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Tel.23664

Prot, Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeen tebegraafpl aats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef. 24600
Hees
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werd een buitengewoon mooie sportfilm gedraaid, waarbii de Heer Aukus
van het reisbureau Lindeman & Co een allergezelligst babbeltje hield, over
de wintersport in het algemeen en de skisport in het bijzonder.
Met een goed geslaagde Kerstavond op 23 December - waarbijhetzang-
clubje van den Heer Drost haar gewaardeerde medewerking verleende -sloot het jaar 1938 voor ,,De Hazenkamp".

MAANDBLAD.
Met het rnaandblad is het in 1938 bijzonder slecht gegaan. Elke maand
moest er door den Heer Flier gebedeld worden om copie. Het aantal
abonné's is belangriik verminderd, zodat hiervan de inkomsten ver onder
de begroting ziin gebleven, terwijl ook het bedrag aan advertenties is
tegengevallen.
Wii ziin niettemin de medewerkers in de verzorging dankbaar, waarvan
de Heer Flier als redacteur en de Heren B. v. Vucht Tijssen en H. Oosterlaan
resp. voor de administratie en de advertenties genoemd r,noeten worden.
Een woord van dank past hier zeker ook aan den Heer Dekker, die het
drukwerk meestal onder moeilijke omstandigheden keurig verzorgde en
voor zijn bif lage, in de vorm van een linoleumsnede in hetDecember-nummer.

CLUBHUIS.
Al voldoet het clubhuiswerk nog niet aan alle verwachtingen, toch is het
bezit van een eigen clublokaal van grote betekenis. Was reeds na het
vorige winterseizoen om financieële redenen uitgemaakt, dat geen vaste
leider meer zou worden benoemd, ook om andere redenen zagÍnen hiervan
het grote nut niet in, vooral met iemand die zich in te korten tijd geheel
in het moeilijke clubleven moet inwerken.
Door het instellen van een clubhuis-commissie, die onder de enthousiaste
leiding van den Heer P. Aartsen het werk heeft aangepakt, is het een en
ander veel beter geregeld en ten gevolge hiervan het bezoek op de
Zaterdagavonden belangrijk toegenomen.
Het zangclubje onder leiding van den Heer Drost repeteert vrijwel elke
Vrijdag en op de Kerstavond hebben we kunnen horen wat hiervan het
resultaat is. Het zangclubje verdient inderdaad meer belangstelling en
vooral de Heren worden verzocht hiervan goede nota te willen nemen.
Aan den Heer Drost onze hartelijke dank en ook aan Mej, Milo, die
zich voor het muzikale gedeelte van ,De Hazenkamp" altijd bijzonder
interesseert. Wii zijn dan ook blij, dat zij van het motorongeval weer
geheel hersteld is.

BURGELIJKE STAND.
Mijn verslag zou niet volledig zijn, als ik niet de burgelijke stand van

,De Hazenkamp" zou hebben bijgehouden. Het is mij echter onmogelijk
een rubriekvan vestiging-vertrek, ondertrouwd-getrouwd enz. bij te houden,
zoals deze wekelijks in de Níjmeegse Courant verschijnt.
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt 1

Bijkantoor : Willemsweg 249
Lid van den Nederl. Spaarbankbond

Rentevergoeding per dag
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I. Steinvoort,
Sch oen maker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93
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Gebrs. I. en J. Heijmcns
voorheen M. Heijmans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrekening 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?
Wii VERHUREN complete serviezen
en alles wat daarbii behoort.
Voor 1000 personen kunnen wii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.SO Tel. 26295

0rootste verhuur-inrichting v, llijmegen & 0mstr'

A R0NNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

PERMANENTWAVE

Mogen wij ook Uw kruidenier ziin?
Vragen en bezorgen door de geheele stad - Levering ook op maand- en weekboekjes

VAWE's Levensmiddelenbedrijf
Daatscheweg 31 - Telefoon 20768 - J. M. van Westreenen
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Iansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's
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Luxe Brood
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fdne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68

TeleÍoon 21192 - Níimegen
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Maar zover als míj te binnen schiet is het de Directeur, die begin Januari
zeer trots kwam vertellen dat hii ,,Vader" was geworden van een vele
kilo's wegende dochter en ons Bestuurslid de Heer P. Vermeulen vermeldde
in ons blad de geboorte van ziin zoon Frans Jan. Voor beiden zal deze
geboorte de onvermijdelijke vaderlijke zorgen medebrengen.
Voor onzen adjunct was het een jaar van de grootste betekenis in ziin
leven n.l. toen hii in I April j.l. zijn ja-woord gaf en daarmede ziin
vrijgezellenleven voorgoed afsloot, Het was dan ook zeer goed merkbaar
dat hif in vele van zijn beslissingen de goedkeuring nodig had van ziin
meerdere.
Er hebben in het afgelopen jaar nog enkele van die Hazenkamp-huweliiken
plaats gehad, waarvan behalve door de echtparen Niemeyer-Kuin en

Smit-v. d. Sloot het lidmaatschap wegens vertrek of anderszins werd
opgezegd.
De diverse verlovingen bij te houden is ondoenlijk en wil ik me daaraan
dan ook niet wagen! terwijl bovendien die ,,echt" zijn wel in ons
Hazenkampblaadje staan.
Het vertrek van Mej. Schouten vormde wel een bíizonder verlies voor

,De Hazenkamp", zowel voor Bestuur als voor de gehele Vereniging,
waarvoor zij zich altijd geheel heeft gegeven. Tragisch was de mededeling
die wii in Juni ontvingen van de Fam. Frederiks, dat hun zoon en ons
juniorenlid Thiis Frederiks was overleden.

SLOT.
Tenslotte rest míi nog onze dank uit te brengen aan de leiders van

,,De Hazenkamp", de Heren Huisman en Verbeekvoordegegevenlessen
en aan het Bestuur van de scholen, in welke wijgeregeldonze gymnastiek-
lessen houden.
Aan het Bestuur van Levensmorgen en de Bewaarschool voor de beschik-
baarstelling van terrein en clubhuis en voorts aan allen, werkende- zowel
als buitengewone leden, die op enigerleiwijze medewerkten in het afgelopen

iaar.
Dat het jaarverslag
zowel uit Verenigings
mijn grootste wens,

1939 zo mogelijk een nog betere gang van zaken,
oogpunt als uit financieël oogpunt, moge geven is
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