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Op de algemene laarlijkse ledenvergadering, die gehouden werd op
Zaterdagavond 15 Februari j.1., reikte de voorzitter, zoals op deze ver-
gadering gebruikelijk, het insigne uit aan hen, die hiervoor door hun
10-iarig ononderbroken lid-zijn van ,De Hazenkamp" in aanmerking
kwamen. Het waren ditmaal uitsluitend dames-leden en wel de dames :

R. Aelberts; J. de Booys-de Smidt; A. Creutzberg; N. de Hartog-van
Bovene; J. Wamsteker; C. Wentink; D. van de Weyer
via ons Maandblad willen we deze leden nogmaals danken voor alles,
wat zij gedurende de verstreken 10 jaren voor onze Vereniging gedaan
hebben. 't Aantal 10-jaren leden is werkelijk niet groot en juist daardoor
zo uiterst belangrijk. Zii zijn toch immers de leden die steeds weer vol-
hielden wànneer niet alles direct naar wens verliep en die steeds weer
een groepje leden om zich heen vormden en hierbij die geest wisten te
scheppen, die onze Hazenkamp altíjd gekenmerkt heeft. Dat in 't algemeen
onze 10-jarigen het vertrouwen hebben der leden bleek wel weer uit ,t

feit, dat bij de laatste verkiezing van een dames-bestuurslid, Mej G. Ben-
nink, draagster van het ere-metaal, hiervoor gekozen werd.
Dit stukje zou echter niet volledig zijn, indien we hier niet tevens rnelding
maakten van het bedanken als lid onzer Vereniging van eveneens een
draagster van het 10-jaren speldje, n.l. Mien Ernst.
Door dít bedankje zien we een Hazenkampster vertrekken, die steeds
met zeer veel enthousiasme voor de goede zaak werkte.
Anderszins stemt het ons tot vreugde, dat Mien een werkkring, al is
deze dan buiten Nijmegen, heeft gekregen en wensen haar in deze nieuwe
omgeving 't allerbeste toe.

B. C.
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Ping-Pong wedstriid
,,De Hcrzenkcmp" -,,Rcrpid"

op 18 Icrnuori 1941.

Nadat op 27 Dec. 1940 de Hazenkampers te gast waren geweest in
Hötel ,,des Pays Bas", kwamen op 18 Januari '41 de ,,Rapid"leden op

bezoek bij ,,De HazenkamP".
Diep in onze jassen gedoken, baggerden wij door de sneeuw, doch on-

danks dat en de koude Noord-Oostenwind, gingen wij goedsmoeds op

weg naar de bewaarschool, in de Groenestraat.
In het donker zochten wij, aldaar aangekomen, naar een deur, om binnen te
komen, welke wij na enige vergeefse pogingen, listig op zii verborgen

vonden. Tot ons genoegen vonden wii een heerliik verwarmd vertrek en

ik kan niet anders verklaren, dan dat het Bestuur van De Hazenkamp

op uitnemende wijze de bewaarschoolklas had omgetoverd in een ge-

zellig interieur.
Nadat Jan de Hartog alle aanwezigen en speciaal de gasten had welkom
geheten, werd reeds spoedig een begin gemaakt met de wedstriid'

1e partij : de heren J. C. Abrahams en B. van Westreenen.

Beide spelers waren aardig aan elkaar gewaagd en gaven

een prachtig spel te zien. Met felle slagen trachtten zii
' elkaar klein te krijgen, doch beide spelers wisten dikwifls

op verrassende wiize de bal weer keurig over het net

terug te zenden' Vooral de heer van Westreenen was met

ziin backhand zeeÍ goed op dreef ; vele malen sloeg hij

op die manier de bal keihard terug, welke dan veelal on-

houdbaar bleek voor den heer Abrahams.

De lste set werd gewonnen door den heer van Westree-

nen ; de 2e door den heer Abrahams' terwijl de beslissende

partíj weer werd gewonnen door den heer van Westreenen'

zodat hij aan De Hazenkamp het eerste winstpunt verschafte.
(13-21; 23-21 en 22'24).

2e partii: de heer de Boer-Thiele'

Deze parlii vertoonde een geheel ander beeld ; beide sets

werden gewonnen door den heer Thiele.
De heer de Boer kon maar niet zijn gewone spel ontwik-
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3e partif

4e partii

5e partii

6e partij

kelen, .terwiil de heer Thiele ongeloof'lijk beheerst, maar
doelbewust zíf n slagen richtte en volkomen verdiend won.
(10-21 en 9-21).

Mei. T. de Jager-Zus Benning.

Dat was een schitterende partij, Beide dames waren ieder
voor zich vast besloten de partijte winnen en gaven elkan-
der dan ook niets toe, Zeer fel werd gestreden en het
was voor de aanwezigen bepaald een genoegen deze span-
nende kamp te volgen.
De uitslag was: de lste set gewonnen door Meiuffr. de

Jager; de 2e en ook de 3e set door Zus Benning, die dus
het 3e winstpunt voor De Hazenkamp kon noteren, hoe-
wel zij er hard voor had moeten vechten. (21-19;17-21 en
17-21)

de heer J. Wolsky-J. van Neerbos.

Deze partij had, gezien de speltechniek van beide spelers
ook interessant kunnen worden. Jammer, zij werden n.l.
tijdens hun spel door enige dames gestoord, zij het dan
ook door een zeer gewaardeerde attentie. Op dit moment
werd den aanwezigen thee, (wie zat er zo dik in z'n
bonnen ?) aangeboden, hetgeen beide heren danig belem-
merden behoorlijk te spelen. Had deze geurige dronk niet
even kunnen wachten tot een pauze? Zowel voor de spe.
lers als voor de thee was het aardiger geweest. (21-19;
10-21 en 20-22).
De heer Wolsky won de lste set, terwijl de 2e en 3e set
door den heer van Neerbos werd gewonnen.

De heer C. Driessen-C. Meester.

Dit was een daverende partii. Beide spelers vertoonden
een spel, waarvoor zij meermalen werden toegejuicht. Door-
lopend waren er prachtige slagen te zien en in de 3e partif
bleef de strijd zo spannend. dat men niet kon zeggen wie
de partij zou winnen. De lste set werd gewonnen door
den heer Driessen met 21-13; de 2e door den heer Meester
met 21-8, terwijl de beslissende set werd veroverd door
den heer Driessen met 21-17, waarvoor hij een ware ovatie
ontving van de Rapid-leden.

Mevr. Jautze-Mej. Digna v. d. Weijer.
Ook dit was een zeer spannende partii, Na een zeer felle
kamp won Mevr. Jautze de lste en 3e set met de ciifers
21-10 en 2l-18; de 2e set viel ten gunste uit van Mej. v.
d. Weijer met 21-19.
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7e partij: De heer P. H. Jansen-J. Maters.
Het was na de diverse partíjen wel gebleken, dat de Ha_
z,enkampers direct tot den aanval overgingen en graag
bleven doorvechten. ook in deze partij werd fel gestreden,
doch de heer Jansen, die dezen avond zeer goed op dreef
was, won met de ciifers 2l_18 en 22-20; de 2e set werd
gewonnen door den heer Maters met 21_16. Intussen had
Rapid wat betreft de totaal-uitslagen al aardig ingelopen
op De Hazenkamp.

Be partii : De heer W Theil-F. van Neerbos.
Voor deze partii waren wel alle aanwezigen zeer geinte_
resseerd. Het zou een hevige strijd worden ; beide sperers
beschikten over een prachtige spel-techniek en waren vol-
komen aan elkander gewaagd. Deze kamp werd dan ook
zeer spannend en het regende felle slagen, die zij om
beurten op verrassende wijze incasseerden en keurig over
het net terugzonden. De uitsrag was: de lste set de heer
Theil met 21-15; de 2e en 3e won de Hazenkamper met
23-21; en 23-21. Wanneer de heer Theil op het laatst met
het serveren wat minder nonchalant was geweest, dan weet
ih niet hoe de eind-uitsrag zou zijn geweest. Echter de Ha-
zenkamper speelde schitterend en heeft dan ook verdiend
gewonnen.

9e partii : Mej. Strik-Mevr. Huisman.
Deze partij werd door Mej. Strik verdiend gewonnen met
de ciifers : 21-7 en 21-13.

De eind-uitslagen waren :

Dames De Hazenkamp-Rapid : 3-S.
Heren De Flazenkamp-Rapid : l0-7.

Intussen naderde het uur van vertrek; men speelde nog enige partijen
dubbel, doch wegens het late uur was er niet veel belangstelling meer
voor. Tíjdens de wedstrijden waren enige dames wel wat erg goedlachs.
Hoewel schrijver dezes heus geen brombeer is, zou ik hen toch vrien-
delíjk willen verzoeken bii een volgende gelegenheid hun Iachspieren
wat te bedwingen. De diverse spelers, die ons zulk prachtig spel lieten
zien, verdienden werkelijk ook van deze dames meer belangstelling.
Tot slot danken wij het Bestuur der Hazenkamp voor de gastvrije ont-
vangst. Het was in één woord een Íijne avond.
zouden een volgende keer niet wat meer Hazenkampers lust hebben om
een Ping-Pongwedstrijd te zien ?

J.
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Vrijdag 3 Januari 1941, aanwezig Hr. Huisman met 2 dames die aan de
koude weerstand hadden geboden.
De kachel brandde niet, wat we ook niet verwacht hadden, want dat was
ons de hele winter nog niet overkomen. We hielden onze jassen nogaan,
in afwachting of er nog moedige dames zouden verschijnen, wat echter
niet het geval was, Hadden we dàt geweten, enfin, de tocht er naar toe
en weer terug was ook al een sport voor ons.

Vrijdag, 10 Januari 1941: de ka,aloel brand,t, maaí onze dames, die er
niet op rekenden dat die mogelíikheid nog bestond, bleven weerbil eigen
haard. Het aantal dat nu kwam was inmiddels tot 6 gestegen. Eerliik ge-
zegd viel het mij een beetje tegen dat de opkomst zo gering was; vooral
wat betreft de jongeren van onze groep, hadden wii zeker meer animo
verwacht, al was het dan ook wat koud. We hebben ons eerst flink
warm gewerkt aan diverse vriie oefeningen en vervolgens ons bij de

kachel, die brandde neergezet, waar we ook onze kunsten op de

brug ten beste mochten geven. Zowaar, de dames, die deze avond
schitterden door afwezigheid, hebben heel wat gemist, nietwaar dapper
zestal? Meestal beëindigen we de les met een spel, maar dit keer kon
het geen doorgang vinden, wat als voordeel had, dat we heelhuids naar
huis gingen.

Vrijdag, 17 Jaauari 1941 : Opkomst 12 dames.
We hadden gehoord dat de kachel branden zaul maaÍ helaas, het was

weer mis. We hebben nog geprobeerd om er wat leven in te krijgen,
met wat stukjes carton en derg. ; 'n hevig gezwaai en gejuich, om nooit
te vergeten, als er soms een beetje vuur te zien was, maar toch is het
ons met z'n allen niet gelukt 't ding aan het branden te krijgen.

,Laten we toch gauw beginnen !" was toen het parool en in minderdan
geen tild had niemand meer last van de koude.
Moesten we die week tevoren ons spel nalaten, omdat er te weinig
dames waren, dit keer ziin we er direct maar mee begonnen na de vriie
oefeningen, n.l. met hockeyen, waar je wel warm van wordt of ie wilt
of niet. Het ging weer geweldig wild, zodat de jammerkreten niet van

de lucht waren,
De partij van Loes wist al gauw een flinke voorsprong te behalen, wat
de anderen nog meer aanporde om er maar Ílink op los te slaan, De

De Hazenkamp
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gevolgen bleven dan ook niet uit, zodat toen het eindsignaal gegeven

werd, de een met gekneusde tenen (of was het nog erger Riet ?) en een

ander met dikke blauwe vingers of handen het strijdperk verliet.
Heus dames, al brandt er geen kachel (ik vind het ook prettiger als er

wel een brandt) laat U toch niet weerhouden om te komen, Kolen of
geen kolen, de les is en bliift altiid leuk en gezellig. Ik hoop dat iullie
volgende keren ondanks de kou en de koude kachel allen present zullen

ziin' 
zus.

lltc»tetmtcrcwt wEtET 'T
IEINI INIIIIEIMIANIID WIEEII EIR ]IEITS VÀINI.

Iedereen weet : ,,Het geschiedde nu in die dagen, dat er een gebod uit-
ging van keizer Augustus", dat het gehele Riik moest ingeschreven worden
(Lukas 2 : l). - ,Toen nu Jezus te Bethlehem in Judea geboren was,

in de dagen van koning Herodes enz. . . (Markus 2 : 1)' - ,ln het

vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus

landvoogd was over Judea" enz. (Lukas 3 : 1); n.b. de Herodes verder
in dit vers genoemd is nièt dezelfde als de bovengenoemde.
ledereen weet : 100 jaar voor Christus, de Batavieren komen in ons land

en wOrden daar, na 'n eeqw, duS omstreeks 't begin van Onze jaartelling

onaangenaam verrast door de Romeinen, die domweg ook hier kwamen.

Als kleine kinderen al hebben we zo met de Romeinen kennis gemaakt,

en wel omstreeks denzelfden tiid, maar in twee heel verschillende landen :

het water, en (toen nog) bosrijke Nederland en het kale, dorre Palestina'

het eerste een land, waarvan de geschiedenis bij wijze van spreken nog

maar net begonnen is, het twede is ons, als de Romeinen er komen,

reeds meer dan 1000 jaar welbekend. Maar de ene ontmoeting had plaats

tiidens de bijbelse, de andere onder de rraderlandse geschiedenis. Enzo-
als dat met kinderen (en de meeste grote mensen) het geval is : zoals

de dingen je't eerst worden voorgesteld en ingegoten of ingestampt,zo
bewaar je ze in de grote archiefkast van je geheugen en je past er wel
voor op dingen uit verschillende vakjes of van verschillende planken door

elkaar te halen, Ja, systeem moet er nu eenmaal ziin' Maar is niet in
een goed archief nog een andere ordening nodig, wil je werkelijk nut

en voordeel van 't verzamelde materiaal hebben ? Een register, of nog

liever 'n kaartsysteem natuurlijk, In ons geval biiv. heb ik in m'n ge-

- 133
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heugen-archief de opgaven gekregen, maaÍ waarschíinlilk bij verschillende
gelegenheden en niet van de(n)zelfde.
1. t't jaar A: de Romeinen komen in ons land de baas spelen.
2. L't iaar 0l de Romeinen hebben alles te vertellen in palestina, al is

er daar nog een koning.
Als ik die kaarten, waarop die opgave staat, nu zomaaÍ heb weggestopt
eÍgens in m'n kaartenkast, de le ergens in 't begin van ,t vak: vader-
landse geschiedenis en de 2e ergens midden in 't vak : bijberse geschie-
schiedenis, dan kan ik ze al spoedig niet goed meer vinden, of zelfs hele-
maal vergeten ze ooit gekregen te hebben, maar in ieder geval, ik krijg
ze nooit meer samen onder ogen. Ik heb er dus heel weinig aan, ikkan
er eigenlijk niets mee doen. Maar nu ga ik van m'n archief ,n kaart-
systeem maken en dat helemaal uitwerken. Ik krijg dan deze 2 zelfde
feiten op vele kaarten, gerangschikt naar persoon, tiid, plaats en hande-
ling, dus: onder de letter R vind ik bij Romeinen 2 kaarten: 1. komen
+ 0 in ons land, 2. ziin t 0 in Palestina ; naar den tiid gerangschikt onder
't hoofd: t 0, of begin van onze jaartelling of iets dergerijks: r. de Ro-
meinen in Nederland, 2. de Romeinen in Palestina; naaÍ de plaats: l.
onder het hoofd : Nederland als een van de eerste kaarten :

+ 0: de Rom. hier, 2. onder het hoofd : Palestina ergens middenin ,n

kaart : t 0 : de Rom. organiseren 'n soort burgerliiken stand, naar de
handeling gerangschikt in 't vak: overheersing of bezetting of kolonisatie
of iete dergelijks; ergens 'n kaart: Rom, bezetten Nederland en verder:
Rom. reorganiseren bestuur enz, in Palestina. Ga ik dan nog verder, dan
zal ik van elk vak weer zoveel mogelijk alles op 1 kaarl zetlen in de
volgorde van tijd, bijv., dus op de kaart Rom.'n heleboel jaartallen met
telkens 'n feit erachter, en achter 't jaar 0 (dat heeft natuurliik nooit be-
staan, r.naar daarover later, als de redactie't goedvindl), o.a. Rom. ver-
overen Nederland, reorganiseren bestuur Palestina.
Hetzelfde kunnen we dus ook doen met betrekking tot de andere gege-
vens. Nu kan ik met m'n materiaal werken, nu kan ik werkeliik naat
wens over al m'n gegevens beschikl<en. Zo volkomen in kleinigheden
uitgewerkt heeft niemand z'n geheugen-archief, d.w.z. alle kennrs, die hij
ooit heeft opgedaan, 't Meeste verwerken we nooit, maar zetten dekaart
op de ,plank van alles", waar 't niet gerangschikte materiaal zoals we
't krijgen wordt opgeborgen, om gewoonlijk verder altijd onvindbaar te
blijven, d.w.z. we vergeten 't, of hoogstens kunnen we nog zeggen :

,,Alcazar, Alcazar, ja, waar heb ik dat nog wel eens gehoord", terwijl
we toch in de tiid van de Spaanse burgeroorlog wekenlang 't woord
dagelijks onder ogen gehad hebben.
Iedereen heeft echter wel afdelingen waar 't bijna ol helemaal zo precies
is gebeurd: z'n vak, z'n liefhebberii, z'n familie enz. Wat vind jegewoner
dan dat je moeder nog absoluut alles weet wat je als baby gedaan hebt,
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wie er 't meeste huilde of niet van levertraan hield oi toen zo ziek was

van de roodvonk, en dan komt er onmiddellijk 'n stroom van bijzonder-

heden. Ja, en toen had Jan net z'n melktanden verloren; en weetiewel,
,t was zo warm, dat de dokter om 'n glas water vroeg, en toen vader

dat ging halen enz. enz". Maar vraag je diezelfde moeder wie er toen

eerste minister was, iets waarover ze tientallen en honderden keren heeft

gelezen en horen praten, dan vind je 't heel normaal als ze zegt : Kind,

àat weet ik niet meer, ik kan ook niet alles in m'n hoofd houden. Zelfs

de echte officieële wetenschap is voor 'n zee( groot deel niets anders

dan 't verzamelen Van gegevens en vooral 't rangsChikken' 't ordenen'

't systematiseren ervan.
De grote geleerde, de uitvinder, 't genie zelÍs doen gervoonlijk niet veel

anders dan de gegevens die iedereen al kende op 'n bijzondere wijze te

combineren, met elkaar in verbinding te brengen, of 'n heel nieuw vak

te maken, waar alle oude gegevens nog weer van een nieuwe hant

bekeken, naar een andere maatstaÍ gerangschikt worden'

Een volgende keer hopen we, met goedvinden van de redactie' onze ge-

gevens in 't begin van dit artikeltie nog eens nader te bekijken en te

Èten zien wat 'n boel onverwachte gevolgtrekkingen we kunnen maken,

die ons zullen brengen naar Olympische Spelen en waterverbruik, om

maar eens twee van de ongelijkste te nemen. 
H. K.
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