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Herinneringen octn Celebes. (Vervolgr en slot.)
De Heer Ir. Van Sprang is zo vriendelijk geweest de copie
van zijn-lezing, op de November Conversatieavondgehoudèn,
voor de Hazenkampnummers van Januari en Februari aT te staan.

laten _wij de wordingsgeschiedenis van een brug eens op den voet
volÉJen, 4gl zal valzell wel blijken, welke eigenaardige móeilijkheden
zich daarbij voordeden.

Was eenmaal vastgesteld, dat een brug over een bepaalde rivier zou
worden gebouwd, dan kreeg de aannemer in eerste instantie de opdracht,
om daarvoor een ontwerp en een raming van kosten te nraken.

Hij begon met de opname van een liefst zoo groot mogelijk riviervak,
Iegde de situatie vast, maakte dwarsprofielen en een Éngteprofiel en
verrichtte grondboringen, om zich te overtuigen van de geàardheid van
den bodem, vr'aarop gefundeerd moest worden. Dit alles gaf geen aan-
leiding tot bij'zondere moeilijkheden, want de benoodigde insirumenten
werden gebruikt als overal in Indië. De helpers met de meetbakens, zelfs
al verstonden zij slechts hun eigen dialect, kon men door teekens welte
verstaan geven, hoe zij die bakens te houden hadden.

De moeilijkheid begon pàs, als men zich een juist beeld trachtte te
vormen van den hoogsten bandjirstand en van den waterafvoer bij dien
stand. Deze gegevens bepaalden de hoogte van het brugdek boven de
rivier en de grootte der overspanningen. Op Java, waar de B.O.W. al
sinds menschenheugenis werkt en alle gegevens omtrent hooge water-
standen keurig verzameld en opgeborgen worden, kent men de rivieren
door en door en behooren onaangename verrassingen tot de zeldzaam-
heden. Hier ontbraken die gegevens geheel en moestmen zelf conclusies
trekken uit hetgeen oude inlanders - en dan liefst uit Kampongs, niet
te ver af gelegen - daaromtrent konden mededeelen, Bij de ondervraging

ADMINISTRATIE-ADRES.
ABONNEMENTEN ENZ.:

L. G. VERBEEK,
Groenestraat 36.



138 - ,,DE HAZENKAMP''

door middel van een tolk was het verkeerd, deze lieden te laten schatten,
oÍ ze iets te suggereeren. De fantasie bleek soms verrassend groot te
ztjn. De beste gegevens kreeg men door bijv. een ouden dikken boom uit
te kiezen, waarvan men zeker kon zijn, dat hij daar reeds geruimen tijd
stond. Op dien boom liet men de lieden dan aanwijzing doen omtrent
den hoogsten waterstand. Kreeg men dan per saldo den indruk, den
hoogsten waterstand ongeveer te kennen, dan moest men zich zoo goed
mogelijk een beeid trachten te vormen van den afvoer tijdens een bandjir.
Met al deze gegevens gewapend, begon men dan aan het ontwerp.

De soort en afmetÍngen van onder en bovenbouw werden aan de hand
dier gegevens bepaald. ln sommige gevallen lag het voor de hand, een
schroefpaalbrug te ontwerpen, in andere gevallen daarentegen een brug
op een gemetselden onderbouw. Was het ontwerp klaar, dan begon men
aan de raming van kosten en tenslotte kon men bij het hoofd van gewes-
telijk bestuur het ontwerp en de begrooting indienen ter goedkeuring.
Deze stuurde de stukken naar zijn technischen adviseur. Kon deze zich
vereenigen met den opzet, dan kreeg men vrij spoedig daarop de opdracht
om het werk uit te voeren. Verschil van inzicht echter gaf aanleiding tot
gedachtenwisseling, tot men het eens werd. Afmetingen en hoogteligging
der bruggen gaven wel eens aanleiding tot meeningsverschillen, omdat
de ontwerper eenerzijds met het oog op zijn gegevens aan den veiligen
kant wilde blijven, de beoordeelaar daarentegen waakte tegen overdaad.

Had men de opdracht voor den bouw, dan begon de uitvoering. Men
verzamelde kalisteenen en zand bíj het werk en brandde de kalk, die
men noodig had. De roode cement werd gemaakt door half gebakken
steenen fijn te kloppen. De portlandcement werd op Java besteld en aan-
gevoerd per K.P.M.-stoomer, die op de reede ankerde. Was de lading
niet te groot en de stukken niet te omvangrijk, dan losten de scheeps-
koelies de lading uit sloepen. In het andere geval moest de ontvanger
zelf voor koelies en vlotten zorgen. Het ijzerwerl< voor de bruggen werd
steeds op die wijze gelost, hetgeen dihwifls een lastig karwei was, aan-
gezien de meeste K P.M.-booten weinig tíid hadden en het lossen der-
halve snel moest gaan.

De koelies, die men noodig had, werden door het Bestuur gesteld als
heerendienstplichtigen. Ik zeide U reeds eerder, dat vrije l<oelies bijna
niet waren te kriigen, zoodaÍ deze vorm van arbeidskrachten wel moest
worden gekozen. De animo dezer lieden was niet bijster groot, evenmin
hunne bekwaamheid. Men had ze bovendien slechts een korten tijd; dan
werden ze vervangen door anderen. Dit geschiedde meestal tegen den
tiid, dat ze eenig idee begonnen te krijgen van wat er eigenlijk van hen
verlangd werd. Ook dit gaf bii de uitvoering moeilíjkheden en U begriipt
nu ook wel, dat het lossen met dergelijke menschen niet vlot ging.

De toekangs, als metselaars, timmerlui en smeden waren meest Javanen
en Chineezen. De laatsten waren zeker niet de minsten. Ik heb er een
gekend, die de werkteekeningen als zoodanig zeer goed Iezen kon, doch
met de cijfers geen raad wist. Had men hem echter ieder cijfer verklaard,
waarbij híi dan zijn Chineesche krabbel had gezet, dan kon men hem
verder rustig zijn gang laten gaan.

Was op deze wijze de onderbouw gereed gekomen, dan begon de
montage van den iizeren bovenbouw, die natuurlijk reeds van tevoren
besteld was. Het was een moeizaam werkje, al dat iizervan dekustnaar
het binnenland te sleepen. Alles moest door heerendienstplichtigen gedra-
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gen worden. Een dubbel T-tizer, NP, 40, lang 14 n. weegt ongeveer
ISOO t<g. Ik verzeker U, dat men een dergelijk stuk niet zoo heel gemak-
kelijk verplaatst.

Bii het lossen van ijzerwerk gebeurde het ook wel, dat een stuk inzee
viel 

-en 
verdween. Was de brug in Holland of Duitschland gemaakt, dan

was het stuk (zij het dan ook met veel tijdverlies) wel te krijgen op Java.
Daar had men het normale prolielijzer wel in voorraad. Erger was het
met bruggen uit Amerika, waar men iizer in geheel andere profielen
walst.

Tijdens den oorlog gaf trouwens de_ bestelling van _het if zerwerk.heel
wat moeilijkheden. Duitschland was geheel uit de markt. Japan deed nog
niet mede'en Australië en Amerika hadden omtrent berekeningen geheel
andere oPvattingen.

Met dé montàge van Duitsche bruggen had men ge_en last en ook de
berekening gescÉiedde zooals wij dat gewend ziin. De Amerikaansche
bruggen waien uit montage-oogpunt.pnaktisch bekeken, doch de afwer-
kin§-was vrij slordig en maakte den indruk van massa-fabrikaat. Wij hadden
meI die bruggen heel wat moeite, om aan de hand van de bestaande
belastingvooriChriÍten een kloppende statische berekenjng .over te leggen.
De Amérikaansche fabrikanten wilden ook niet treden in ons voorstel
van een proefmontage in de fabriek.

llet was natuurlijk ons Streven, een brug in een seizoen te monteeren,
aangezien wij anders het risico liepen,-dat een bandiir de montagestel-
ling-zou wegslaan, voordat de brug gesloten was.

fl/as aldus na verloop van tiid het geheele kunstwerk gereed gekomen,
dan werd de daarop aanslultende weg verhard, de stoomwals kon in
werking l<omen en ettelijke kilometers meer waren met de auto te bereiken.

'Ienslotte nog een voorbeeld ter illustratie van het verschil tusschen
hetgeen was eí rverd. In 1916 maakte ik de opname voor de-brug.over
de'-tsila-rivier op de grens tusschen Pare-Pare en Boni. De a{stand van
eerstgenoemde flaats 1ot aan de Bila-rivier is ruirn 55 km. De heentocht
te fiëts duurde' ongeveer 6 uur. De terugtocht te voet (aangezien miin
fiets ondertusschen ónbruikbaar was gewerden en paarden niet te krijgen
waren) 10 uur. Die voettocht zal ik niet zoo spoedig vergeten. ---In igZt was de geheele rondtocht van Makassar langs de Westkust
tot Pare-Pare, vandaal dwars door, langs de oostkust en terug langs de

Zuidkust naar Makassar, een afstand van 647 km. gernakkelijk met de

auto te doen, Over de Bila-brug riidende, dacht ik onwillekeurig aan i916
terug en vergeleek dat jaar met 1921, ten _gunste van hetlaatste. En toch
had'die oude tila ook ziin eigenaardige bekoring. -

Waarom noemde il< nu dien ouden tijd ,,goed"? Omdat men iong was,
pionierswerk verrichtte en het nut voor het algemeen zag -van hetgeen
men uitvoerde. Weliswaar beleefde men tiiden, dat men het wel eens
anders wenschte. Als gevolg der oorlogsomstandigheden kwam de post
bii tiiden slechts eens 

-per 
maand. Bii ernstige ziekte gevoelde men het

gemió aan medische hirlp. Doch als de berièhten uit het moederland er
iirrren en die ziekte nam een gunstige wending, dan was het weer goed.
En er was werk.

De werkeloosheid over de geheele wereld en ook in ons Indië is dat-
gene, wat deze tijd kenmerkt-en wat ons.psychisch neerdrukt.- 

Do'ctr zoolang er nog jonge menschen ziin,- die dezen strijd zoo.moedi.g
begonnen zijn indoorzötten,"die de zinspreuk in ons wapen ,,Je maintiendrai"
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hooghouden, ben ik ervan overtuigd, dat er
waarvan ons nageslacht zal spreken als van

weer tiiden komen zullen,
den ,goeden ouden tijd."

G. VAN SPRANG.

,,DE HAZENKAMP''

# Qnder de Leeslamp"

TWEE METER ZIEHT. 1)

In schoonhoven komen aan boord twee koeienkooplui, een galanterie-
yiilje rnet heel haar kraam, een hoofd van Jut en èn óe koiktent van
Nol met zijn dochter.
In Klein-Ammers: Bartig Riikelíjkhuizen. wat hij te Goes moet gaan
wurmen' dat is een geheim, hetgeen door hem wordt meegedragen, siiaks
in het graf.
In streefkerk alleen maar drie vaarzen, die toch nog even de loopplank
bekledderen.
Zigeunders, wachtend in Lekkerkerk, worden geweerd.
,rAl was het de koningin. eigens, die het vooi ze vroeg," zegt schipper
Jas va_stberade-n, dan zou 'k nög zeggen . koningin, ik neem mijn |etvoor Uedele af, maar 'k neem geen zigeunders aan 

-boord".

't Gaat _Dorus, de knecht, die een kletskop heeft, aan zijn hart. Er staat
daar zo'n trantel meidjen aan de kant .

Op_ 't laatste ogenblík : Tante Mieke met zeshonderd ballonnetjes aan twee
stokken.
,Goed dat het niet waait, want dan gong je van eiges naar Goes."
,,Dat scheelde me dan vijf en dertig stui\rers", zegt Mieke glimmend van
plezier, dat ze 't net gehaald heeft.
Dan stoomt de schuit verder naar Rotterdam.
Ze zitten al klaar aan de ka: Parthers en Meden en Elamieten . . Joden
en Jodengenoten.
Maar niet veel goeds: Een slangendame, zingende meiden, 't vlooien-
theater, harmonicaspelers en wat de pot verder schaft.
In 't ruim staat het hoornvee. D'r is er bij, dat Napoleon nog gekend
moet hebben. Wie 't lust, die luste het.
Ze kennen elkaar, maar die elkaar kennen, dat ziin nog allegaar geen
vrinden.
Vraag de vroliike keuken maaÍ, wat hij van 't vlooientheater denkt . . . En
hoeveel houden de meiden, die liedjes verkopen van Eleonora, die de
waarheid spreekt voor een kwartje ?

Te Alblasserdam wordt aangelegd voor den man zonder beenen, onge-
lukkig geworden door zware arbeid. - Burgers heit toch meelij,
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Jas houdt hem goed in de gaten, benen of geen benen, gappen doet 'ie
als de kraaien.
In Dordt nog 't kraampje met gerookte paling en en passant een paar
koeien.
Met den stoker en het maatje is de gemeente volledig. En dit hele zwikje
wordt overvallen door de mist bij de Ziiper platen, halverwege Rotter-
dam-Goes, het Zeeuwse stadje, waar 't rnorgen kerrnis is.
Je begrijpt: Dat geeÍt wat, als de boot stil ligt, ver uit de wal.
Het ganse vlooientheater komt in opstand.
,Ga dan lopen," zegt Jas, 't is een uur gaans naar't land; alleen.., ie
zal wel natte voeten krijgen.
De volgende dag: MIST.
De voorraad wordt nagegaan: Het buffet, rnelk van de koeien, koek uit
de koektent, Verhongeren hoeft niemand, al zal de koek wel gevolgen
hebben.
Jas en Kees proberen met de sloep een haven te vinden. 't Kan wel een
halve dag duren.
Met hulp van geweren uit de schiettent en slaghoedjes uit de kop van
Jut, gelukt het Jas weer aan boord te kornen. Maar 't kost twintig uren
en ze hebben bovendien nog fakkels gebrand en zich de keel hees ge-
schreeuwd.
,,God zij gelooÍd," zucht tante Mieke, ,dat je weerom bent."
Voor zeven dagen is er nu eten aan boord. Maar zuinig met het water
asjeblieft.
Dorus wordt geholpen door de meiskes, om het rniddageten klaar te
krijgen. Ze maken het hem lastig genoeg en zijn pet komt niet van ziin
kop. Voor geen geld.
Zo gaat dat voort, vier dagen lang. Orn de tijd te korten vertellen ze
elkaar verhalen. En wie kan er nu mooier vertelsels doen dan een ouwer-
wetse kerrnisklant?
Het auditonium spaart de kritiek niet, wat atrles nog interessanter maakt.
Het laatste woord van Jochern, één der vertellers, is nog niet koud, of
Keesje roept: ,Kom gauw.,. ik kan de wal zienl"
Inderdaad, de mist treht op . . . om een half uur later nog kleffer te worden.
Doorvertellen maar. Van Chef, die drie jaar in de krententuin zat, van
Alaska, de wonderspin.
Als de opklaring koint en ze alweer huistoe gaan,.vertelt Mieke van den
chauffeur, die §ek werd en al haar ballonneties kocht voor een kleine
vijftig gulden.
Eindéliik zijn ze weerom in Rotterdam.
De één heéft nog meer haast dan de ander, bang dat ze ziin, het eten
en de retourprijs te moeten betalen.
De lui met vee en dode bezittingen bliiven schiinheilig achter.
Maar Jas foetert: ,,Als jullie niki bij je had, was ie ook al lang foetsie
geweest."
Ëet kantoor ordonneert: ,De Maatschappij betaalt de kosten'"
Jai ziet ze gaan: ,,Raar volk. Ik vaar, 'k heb een doel, al ben ik dan nu
óót ,iut in öoes gekomen. Maar dit soort Ieeft altijd in. de rnist."
En met deze phi-losophische uitspraak eindigt dit boek vol kostelijke
Hollandse humor. Een boek van water en nattigheid.
En is Holland dat niet: het land van vocht en mist?
Herman de Man woont in deze streek, kent die en de bewoners op en top.
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De kapitein van een oceaanstomer zal Jas beniiden om zijn kalmte, die
de orde bewaart tussen dit opgewonden volkje, dat vier dagen niets te
doen heeft dan wachten in een enge roef, waar het stínkt naar rnensen.
Want geen patriispoort mag open.
Welnu, wien dit boek bevalt, hii neme eens een ernstiger van denzelfden
schriiver: ,,Het wassende water" of ,,Rijshout en Rozen."
ool<'daarvan zal men genieten, zii het dan ook op een andere wiize.

1) ,,Een stoombootje in de Mist." Herman de Man
R. DIJKSTRA.

Onze Uitvoering.
Heerscht eÍ over 't algemeen reeds een prettige stemming op onze weke-
lijkse lesuren, toch is't opvallend, hoe rta door een ieder afzonderliik
met een ànimo gewerkt wordt, dat waarlijk respect afdwingt.
't Moet dan toch wel in de eerste plaats een voldoening schenken aan
onzen Directeur en adjunct-Directeun, dat hun lessen en raadgevingen op
prijs gesteld worden en in de tweede plaats maken .dat zii met een ge-
iust §eweten de a.s. Uitvbering tegemoet kunnen zien'
Laat bns dan trachten hun veÍtrouwen in ons niet te beschamen en laat
een ieder van ons 't beste geven wat in ons vermogen is.
Laten we zorgen, dat we met trots op de Uitvoering terug kunnen zie.n

en dan kunneó we overtuigd ziin, dat weer een mooi stukie propaganda
voor onze mooie vereniging ,,De Hazenkamp" van de avond van 16 Maart
is r-litgegaan.
AllemàaT dus flinh aangepakt en hoog onze ,,Hazenkamp". 

D.

Verslqg der IqarveÍgqdeÍing.
Zoals ieder op de agenda heeft kunnen zien, waren er dit keer tien punten
op de agenda, waarónder enkele zeer vooÍname. Jammer, dat de verga-
dèring slecht bezocht was. (Dit zijn we de laatste jaren niet meer ge-
woon.)
Met een hartelijk welkornstwoord opende onze voorzitter deze eerste bii-
eenkomst in het nieuwe jaar en herinnerde ons aan de voornaamste ge-
beurtenissen van het afgelopen iaar. Gelukkig heeft onze vereniging geen
reden tot klagen ; ondanks de crisis is het ledenaantal weer gestegen-
Ook sprak de voorzitter nog over het on_twikkelingswerk, dat met weinige
leden 

'toch voortgang heeft dit jaar. Wie tijd heeft, wordt aangeraden
een van onze clubs te bezoeken.
De voorzitter besluit met te zeggen, dat onze wens: een grote, nieuwe
gymnastíekzaal, nog niet vervuld is, maar dat het voornaamste voor onze
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vereniging: ,,een goede geest onder de leden" ook dit jaar weer uit-
stekend was.
Hrerna gaf de .secretaris, zijn gewoonte getrouw, ons weer een uitvoerig
verslag varl de laatst gehouden vergadering, dat onveranderd goedge--
keurd werd.
Door dit verslag werd de voorzitter er aan herinnerd, dat de heer Van
Spnang, ons nieuw bestuurslid, voor het eerst op een ledenvergadering
aanwezig was en hij heette hem alsnog harteliik welkonr. Hij gaf onzen
lJen y6elTitter meteen het woord om punt 7 van de agenda te behandelen.
Door een lrorte, maar duidelijke verklaring over het verband tussen de
Hazenhamp en zijn commissarissen is het ons duidelijk geworden, dat
onze vereniging Koninklijke goedkeuring op zijn Statuten nodig heeft.
Met algemene sternmen werd het voorstel tot aanvragen van Kon. goed-
keuring op de Statuten dan ook aangenomen.
Híerna kreeg de secretaris weer het woord en las ons zijn jaarverslag
voor, wat rnenigmaal de zaal deed daveren van het lachen.
't Begon met een herinnering aan 't eerste stukje uit het Januari-nummer
,,Aan het begin van het jaar". Daarna een uitvoerige opsomming r,,an de
verschillende gebeurtenissen van het afgelopen iaar: de uitvoerirrg, de
snertfuif, de ieestavond, het Pinksterkamp, de Junioresmiddag, het bezoek
van de A.M.V.J., het buitenspel, korfbal, voetbal, hockey, volksdans,
kersenfuif, jongens- en meisjesl{amp, voetreis door het Ahrtal, mars door
de stad, bezoek aan de A.M.V.J., zaaloefening, het ledenaantal, verga-
deringen, maandblad. 't Eindigde weer zoals het begonnen was, met te
wijzen op het eerste stukje in het Jan.-nummer ,,Aan het begin van het
jaar".
Hierna kreeg de secr.-penningmeester weer het woord en las ons zijn
financieel verslag voor.
Gelukl<ig gaf het dit f aar meer reden tot tevredenheid dan verleden jaar.
Was er verleden jaar een nadelig saldo, dit jaar gelukkig een voordelig,
zodat we weer vol moed het nieuwe jaar tegemoet gaan. We mogen
wel dankbaar zijn, dat we den heer van Westreenen als penningmeester
hebben.
Aan ziin werk, waar hij bÍina al ziin vrije tijd aan besteedt, is voor een
groot deel de bloei van onze Hazenkamp te danken. De finantiele com-
rnissie bracht bíi monde van Companjen verslag uit en had op onzen
nauwkeurigen penningmeester geen aanmerkingen kunnen maken.
De nieuw gekozen commissie bestaat uit de dames M. Buiis, J. Dekker
en den heer G. de Rhoter.
De aÍgetreden bestuursleden ziin dit jaar weer opnieuw voor twee jaar
ingehuurd.
Toen de rondvraag aan de beurt was, vroeg de heer Huisman het woord.
Hij verzocht alle leden, maar speciaal de heren-leden, trouw op de lessen
te komen, met het oog op de komende uitvoering.
Niets meer aan de orde zíinde, sloot de voorzitter, onder dankzegging
voor de opkomst, de vergadering.

P. V.
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nieuwe leden in de

I. Buys.

R, v.d. Berg.
F. de Jong.
M. M. Korbeeck,
M. Schavemaker,
M. Hamer,

maand Januari,:
Jongens

,,

Heren

J. Sinning.
.1. Koets,
H. v, Meeuwen.
I-1. O. B. Otterloo,
\try'. Schubert,
J. H. de Vries,
P. Windig,
H. C. Zwartz.

Klokk. H. Went.
J. Pol.
E. E. v.d. Zee.

J. Prins Hardernan,
K. .|. Kruyt,
P. Schekman,
C. Beekhof.
Joh. Srnit,
ts. Labrijn.

I.
II.

Iil.

I. afd
II.
IIa.

III,

J. trsraël-Schravenzande.
Mevr. Tichler,
Mej. C. J. Blokke.

IMI IEDEIDIEIIII INGEN :

Ingeschreven nieuwe leden in de maand December :

Meisjes I. V/. v. Meeuwen, Jongens
, la. Ly. Kaufmann, ,
, II. G. Klein I-ankhorst,
, Mulo Klokk. afd., B. van Meeuwen. "

Dames IIIa. M. Koets.

, (Sen.) C. Koets.

Ingeschreven

Meisjes I.

Dames III.
, IIIb.

Dames Sen.

Bij het verschijnen van dit laatste numrner van de 2e )aargang is de tijd al aangebroken
dat copie voor het tre nummer van de 3e Jaargang wordt ingewacht,
Dit nummer, waarin het programma voor de a.s. Uitvoering wordt opgenomen, moet
extra goed verzorgd worden, zodat spoedige inzending gewenst is.

WENKEN VOOR DE UITVOERING. Behalve de mededelingen van technische aard
die door den heer Fluisman op de lessen als regel nog worden gedaan nog het vol-
gende:

1e, Alle werkende leden zorgen. dat bijtijds hun tenue in orde is. (Nog verschillende
dames hebben geen verplicht costuum aangeschaft.)

2e. De toegang tot de ,,Vereniging" is voor de werkende leden uitsluitend aan de achter-
zijde bij de klok.

3e. Aan de opmars wordt door ieder werkend lid deelgenomen. Zii die hiervan door
den directeur zijn vriigesteld komen eveneens aan de achterzijde binnen en kunnen
hiervoor een afzonderlijk toegangsbewijs tevoren bij het Secretariaat bekomen.

4e. De afrekening der kaarten die in vóórverkoop zijn gegeven moet plaats hebben
uiterliik I Maart.



JAC. J. VOGEL G. VAN ELDIK

Tabak
Sigaren
Sigaretten

Schilderen
Schoon maakbedrijf
G lazenwasscherij
Witterswerke n

G RAAFSCH EWEG Dom in icanen
219

I. J. H. de HCI rto gi
(Gedipl. Snoeiër.)

Derpsstraat 83, Fïees"
TeleÍoon 3199

Aonleg en onderhoud
vctn

Sier- en Fruittuinen

OI{TWERPEN -:- ÀDVIEZEN
Alle Plcntmateriolen.

st r.
92

J G HAEFKEI\S&ZN
SCHILDERSBEDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWEG zOV _ HEE§ _ TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilde!'wenken
tegen concurreerenden prijs

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING
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Fa. MAURIï$ DRI,KI(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel. 12

. voor
Lrnoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Eetkamer

Zitkarner

Slaapkarner

Bureaukamer
KLEINMEUBEI-EN

ï\T \ f Onqevollen-Verzekering Mij vqn ,DeNederlonden' von 1845.
I\ . V "VérÉteiinslegenOnsevtile_n, Ziektèn, ({et!.oonsprokelijkheid).

FATUM.""sf :Iru',nif, iïr*:iËo'.ïËnÉ';u'"huisverpresins'
Swsg@@t@ww waow Nflfimege-ffi @sà @w.stue.kea=

Yh. @, & &WW%W, ffiw w@§b @@,k§eWe w eg ru &W W w&" ffi@ 2,@

ws@a,ge. bzuhàewttwageffi v@@w amae vewk:eew§,gtaÈas, premie per jaar vanaÍ f 3. - p.p.

tsegrafenisonderneÍming : I{ees-St. Anna,
Begraafplaats,,Rustoord" en Gerneente-begraafplaats

NETTE UITVOERING - VERVOER TER CREMATIE - BILLIJKE TARIEVEN

J. DE HARTOG,
Koster der Ned. Herv. Kerk

TIEES, DORPSSTR. 83
Telefoon 3199

A. C. G. SCHMIDT,

llieuwbouw, Verbouw en

Reparaties tegen scherP

co n curre ere n d e priizen

Muntweg 342-344
Nijmegen Telef, 3670

BÍIUW. EI{ TIMMERBEDRIdF N. vaN DEN DOCL
LIERARES NED. MODEVAKBOND
Goedgekeurd b. Kon' Besl. 25 Mei'12

Opl. Costumière, Cou-
peuse en Leerares

Ook voor eigen gebruik
Patronen en Kleeding naar maat

Dag- en avond-lessen
v. Langeveldtstraat 39

NIJMEGEN

À.v.d.Wqorden&Zn.
Krcyenhofflocn 216 TeleÍoon 2168

Instcllctie-Eurectu voor
Gos-, Woter-, Scnitcir
en Electr. Instcrllotién

Lood-, Zink- en Mostiekwerken
Bqden, Geijsers, If,I'qschtoÍels, Closets



,,DE HAZENKAMP'' -lM

,,Het Fotohuis A, Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

Ontwikkelen rolfilm (bii ons gekocht) 15 cts. I - |

ontwikkelen ptaten vanaf 5cts l'ï;.'"ïï:,"J,ï,ïiÍnt I

Afdrukken (Hoogglans) vanaf 5 cts. l--l
Atelier dagelijks geopendvan 8.80 tot Suur'savonds

Zondags van 10 tot 5 3o uur.
,,AGFA"
Foto-Artikelen

BERI IDT" Gouden Adelaar

RIJWIELEN

Alleen verkrijgbaar.fÀ/" 
MENNE,

Burghardt v.d. Berghstr. 173

R e paratie -lnrichtin g

Bel
voor
een

TeleÍoon I en I00I

Het beste adres
leaerusmiddelen

VAWE's

5
b e tere

Levensmid delenhedriiÍ
I)AALSCHEU'E$ 31, ÏELTF.768

Beleefd aanbeveleud,

J. M.v. WESTREENEN.

ETil(
stqdsritten vcnoÍ 20 ct. contqnt

f TROUWÀUTO'S, chcruÍÍeurs
in livrei

r TROUWBIITUIGEN. keus uit
4 coupé's, met zijde bekleed

A TOURINGCÀRS, in de zomer-
mqonden één- en meerdqcrg-
sche autotochten

N.V. Iqnsen Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,

NIJMEGEN-Tel. I&1001

op 1008
R IJTAXT'.',i.ïi

Van de Rijdt's
Touringcar-, Luxe Auto-
en Taxi-Bedrijf
MOLENSTR.9I, - NIJMECEN

Goedkoop
is het motto van de dag . . .

Goedkoop en Goed
is het motto van VAWE.



L. Gelink,

HERTOOSTR.

31

Rijwielen,

,,DE HAZENKAMP''

Det feplos
r:r een beperkte ruÍmters nretde
rrai(ketgk en veroorzaaktveel lott

Ondoet U van díe rompslomp

N. SCHWEIG,
Frans Halsstraat 16

Dames- en Heeren-
Kleermaker
Depöt Chem. Wasscherij

lladruk van de spesiaal v00r,,de Hazenkamp', geieekerde vigrets is verboden,

$toomwasscherij,,DE Z0ll"
B. HE-UZEVELDT J r., Nijmegen
uraatscheweg 247-249 Telef. 1240

e-ge 9ryryry9+(^4N444EiMMMMM!il%MMMMMM

J. Steinvoort,
Schoenmqker

Onder Rijkstoezicht sediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

q 9qëaëa^Qè.(^' o^ §o -(^r§. oiMMMMlMMMMM_dMM

Typ, DRUIIIRU DEIfiER - GR0EiIESIRAAT 3Í1

Telef. 1710 Telef. 1710

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandel

Burgh. v. d. Berghstr. 93

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

REINDEER-

FONGERS-
STOKVIS.

RIJWIELEN



Wenscht U net eu degeliik

Schilderwerk ?

Vrqogt prijsopscrve bij

M. I. v. Schaik & 2."",

Huis- en
Decorqtieschilders

Berg en Dalscheweg222

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Oroenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Gebr.vqnderHoek P POELEN
Meubel e n
Graafscheweg t09

Levert tegen
Lcgre Prijs
Solied Werk
Begrooting compleete meubileering

Weezenlaan 47
ORNATUS-
en D.-C.-R.-
RIJWIELEN
ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
Concurreerend Adres

BERICHTKAART

Acn het Secretqriaat

von de Gymn. Ver. ,,De Hqzenkomp",

GROENEWOUDSCHEWEG 305,

NIIMEGEN.



A. VAN DER SLUIS
^AANNEMER
Hatertsche weg 491
Telefoonnummer

136 4

AIle voorkomende Timmer-,
Metsel- en aaíverwante

Werkzaamheden

llieuwbouw, Re parati e's, Riol e e ri n ge n

Íe l(las Reparatie-lnrichting

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht zich te abonneeren op het Maandblad

"DE HAZENKAMP".

(Abonnementsprijs franco per post f 0,65 per halÍjaar.)

( Onderteeheningl :
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IIYI.IEGEN
7s TEL: lEOO

§,ruemro*§'

HAZENKAMPERS !

Hoog ,rd,e Hazenkamp" t

Komt allen op onzen salon en U steunt de Club,
daar 20/o van het door U besteede bedrag in de
kas komt van ,de Hazenkamp"

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
St.Annastraatlà0 DAMES- EN HEERENKAPSALON§

Telefoon 3418


