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Stroo*ingen onder de Ieugd

WAT hebben yij te denken bij de titel ,,stroomingen onder de Jeugd,,?u I 
- Beginnen wij met aandacht te geven aan een tweetal trekken, die

aan de. jonge.,menschen van alle tijden eigen zi1n, en die, verstandelijk
gesproken, elkaar schijnen tegen te spreken. Het is het gevoel ,an on-
macht en minderwaardigheid aan de eene, het besef van critiek, het ver-
langen voor-vol-aangezien-te-worden aan de andere kant. In die dagen,
waarin 't leven zich zette.n gaat en de mensch op eigen rekening-van
ree vaart, zoekt de jeugd, in zich gekeerd, haar eigen land, bouwt zich
haar eigen wereld op. zij.zoekt.zich te-handhaven tegenover de als gezag-
hebbend opgelegde waarde-oordeelen der volwassenen, voelt zich vieemï
tegenover. al 't tot dusver bestaande. De onbegrensde mogelijkheden van
't werkelijkheidsvrije droomleven moeten haar schadelooistellen voor ,t
pijnigend.e.beseï van onzekerheid en onbeholpenheid, dat ieder ,,optreden,,in die tiid vergezelt. ze vlucht uit de wereld in haar eigen rijk, waar
niet de maatstaven en de levensgemakkeliikheid der ouàeren, maar 't
jonge, ontluikende levensgevoel den toon aangeeft.
Toch, naast deze inkeer tot eigen gemoedsleven is er in den jongen
mensch óók de wending naar buiten, naar 't aanpakken van Oe riueËtA.
Er is een besef van. jonge kracht, die de dingen-zooals-ze-ziin aileen
onder beneÍicie van inventaris aanvaardt en vaót vertrouwt, 't'oneindig
beter te kunnen dan wat nu vertoond wordt. Hij hunkert er naar mee te
doen, zelf de tanden te zetten in 't groote verantwoordelijke reven, vol-
waardig naast den man te staan die werkt, naast de vrouw die nieuu,
leven opbouwt. Hii kan nauweliiks wachten, tot de poort opengaat naar
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't beloofde land, waar hij zijn kracht bewijzen zal, maar ook als gelijk-
gerechtigde zal aanziÍten aan de tafel, waarop het leven zijn rijkste[av'en
neerzet.
Het samengaan van deze richting naar binnen èn die naar buiten geeft
aan de meeste_ jonge levens een gespannenheid, die 't praten over de
z.g. ,,onbezorgdheid der jeugd" tot een bittere grap kan maken. Het is
alles zoo wonderlijk verward en disharmonisch ; in de rust verlangt het
naar de daad, in 't gezelschap naar het alleen-zijn. 'tls, alsoÍ je eenleg-
kaart in elkaar moet zetten, waarvan de stukken niet passen willen : je
komt maar niet tot een rustig, evenwichtig en gesloten geheel ; als je ér
'n stukje in hebt geprutst, moet 't er een oogenblik later weer uit, omdat
op dat plaatsje een ander moet zitten, Aan alle kanten blijkt't, uit velerlei
tegenstrijdigheid in je woorden en gedragingen, dat je jezelï niet aan
kunt, dat je er. geen vaste lijn irr hrijgen kunt. Je geniet van de gezellig-
heid in eigen kring, en loopt er toch bij tij en ontij uit. Je vindl 't ver-
rukkeliik 9ls je_ ouders nret je-praten als met een ,,mensch", en sluit je
toch beschaamd voor hen af. Je krijgt een machtige belangstelling voorje uiterlijk 

_ gn 
_ 
je kleeren, en verdraagt daarvoor bittere hóon, maar je

bent doodelijk bang dat je door buitenissigheid je van de anderen onder-
scheidt en in 't oog valt.
Je voelt je onhandig, weet geen weg met armen en beenen zoomin als
qet je. opinies en .verbergt onder veel bravour en geschetter dat je je
eigenlijk bar ongelukkig voelt. Je critiseert alles hooghartig kapot én je
hebt een _onbegrensde vereering_ voor menschen, die wat gepresteerd
hebben. Het andere geslacht trekt je aan en stoot je af en 7oo gaat 't
over de heele lijn : ieder doorslaan naar een kant brengt de ,,andere helft',
van je wezen in 't gedrang en laat je onbevredigd.
Eerst langzamerhand komen de dingen tot een zel<ere verevening : de
stroom van 't leven neemt je mee en op een gegeven oogenblik merk
je, dat 't gevoel van in-de-knoei-zitten afgelaten heeft en . . . dat de
poort der jeugd achter je dichtgevallen is. Het hangt dan van den per-
soonlijl<en levensgang af, naarwelke kant in den volwàssene de nadrukzal
liggen : of hii meer een droomer zal worden, die in eigen wereld vlucht
voor de harde rauwe werkeliikheid, dan wel iemand, die zich thuis gerroelt
in 't stríidgewoel en met vreugde ziin man staat.
(Wordt zteraolgd.) N. STUFKENS.

M o o i Wa I ch e r e n. rf ïi.tï;-"#'illï:i",# ïïï,j, ïSi: BXi:ït:
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B1ijde ontmoeting A.M.V.J. en Hqzenkcrmp.

,, Wt;ri".r.rlï:.,vaartmiddags \lreer een fleurige geschiedenis op ons

Dat is altijd weer een feest, als er op dat veld overal leven in de brouwerij
is, als daar vele spelers en speelsters en kransen toeschouwers het ter-
rein zoo vroolijk stoifeeren. En 't lijkt me iedere keer weer aardiger dan
de vorige, als er van die zwermen A.M.V.J.'ers komen en men soms
menschen gaat herkennen. Ik gelool dat 't een best ding is, zoo'n groeiende
interlocale.
't Is ook zoo erg best, als we soms denken heele pieten te worden, en
je merkt ineens dat je hoogstens pielies bent. (lk hoop niet dat jullie
hier luizige associaties maakt, dat was niet de bedoeling).
Er is heel wat afgewerkt, we hebben genoeg gewonnen of gelijk ge-
speeld om niet mismoedig te worden. En we hebben zwaar genoeg op
ons arme kop gehad om niet pedant te worden, en om te begríipen dat
we dapper moeten dooroeienen. En de stemming was best, kortom, Ye
hopen dat er nog menigmaal over-en-weer gestoken mag worden. En
Hazenkampers, de volgende keer halen iullie de wisselbeker terug uit
Amsterdam ? Afgesproken !

C,

De opvoeïingr vqn ,,JOOP TER HEUL"
door onze toneelclub.

f /OL SPANNING zullen de meesten van ons Woensdag 14 Mei j.l, naarv de kleine zaal van De Vereniging zijn getrokken 
"om 

de opvoering
van ,,Joop ter Heul" bij te wonen. De heer Dijkstra leerde ons eerst leuke
yells, tot de schermen werden opgehaald.
Van het stuk hebben we genoten van het begin tot het einde. Hulde aan
de spelers, waarvan er enkele voor het eerst op de planken verschenen,
die 't er zo schitterend hebben afgebracht. Hulde ook aan den directeur,
die de leiding van de club had. Het stuk was een uitstekende keuze.
Op de planken gaf onze Directeur een voorbeeld, hoe men ziin huwbare
dochters onder de duim moet houden en hoe men ze in moeilijke gevallen
met vaderlijke liefde moet bijstaan. Vooral toonde hii, hoe men ze soms
moet toespreken. Elke verstokte Hazenkampse vriigezel, die juist met het
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oog op deze moeielijkheden niet tot het huwelijk zou durven besluiten,
weet nu het adres, waar hij zich vervoegen kàn om raad, als hij toch
tot die.stap mocht besluiten en een dergelijke moeilijkheidrilnteuehspud
mocht komen kruisen.
Met zijn. zwafte. puntb.aard maakte hij zo'n goede en vooralzo'n waardige
indruk, dat we hem bijna zouden willen aaíraden, ook tot verhoging vïn
zlin prestige onder ons, zijn baard in het vervolg te laten staan]
ook onze onder-directeur bracht ons in verrukking, doordat hij zich met
een pet vertoonde.
,,Das ist nur einmal, das kommt nicht wieder," kan men wel zeggen,
want voor noch na die tijd is hij met een hoofddeksel gezien. Hil ver-
toonde ons met onna-volgbare .mimiek, hoe men doet, als men wanhopig
verliefd is. Het was Kees als het ware op het gezicht te lezen : ,,parleí
moi d'amollr".
Enkele momenten uit het stuk wil ik nog even naaÍ voren halen. wie
herinnert zich niet het moment, als Julie en haar verloofde, Schmied, de
leraar, onraad bemerken in de kamer, waar Joop en de Jokipopokino-
club zich hebben verstopt en waar Joop tenslotte onder de tafei vandaan
gehaald wordt.
E_n h_et galmende diens.tmeisjg,,..dat het heeft over het prestigrívan Joop,
als -Joop is_,,uitbesteed" bij.Julje.en haar man. En haar veriukl<in§, ais
ze Leovan Dil op d9. stoep.heeft laten staan voor een dicht gedaneïeur,
met rode rozen in zijn handen,
En Joop, als ze .Leo inlicht over de gebeurtenissen tijdens zíjn buiten-
landse reis en ze hem vertelt, dat ,,2e" een kind hebben.
Het was een zeer geslaagde opvoering. Nogmaals hulde en dank aan
alle spelers. We waren niet teleurgesteld in onze verwachtingen en we
hopen, dat we er nog vele zo van de toneelclub mogen zien.

G.K.

De Hozen kokelen :

DAT . . . op l0 Juni een windhoos bijno
het etherise lichoom von Zuster Ursulq
hqd omhooggevoerd; dot echter deHa-
zenkqmp zó'n grole oontrekkingskrqcht
op hoor uitoeÍende, dqt ze met beide
voeten op oorde is gebleven.
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Over Reizen en Trekken.
II.

Hqr, twe,de ,deel van deze.titel ligt ons. Hazenkampers waarschijnlijkr r beter dan het eerste. En daarom ben .ik, eerlijk gezegd, maar blii, oàt
dat eerste stuk achter de rug is en_we nou 'es over ireT<ken"kunnen prítàn.
Wandern noemt de Duitsei het. En de Wanderlieder ziin niet te'tellen.
overal l<linken de pittige wijsjes langs de voetpaden. Hót tekent meteeàde mentaliteit van den trekker. zorgen kent Éij.maar heel *"inrg. ZUn
rugzak.bevat, buiten tandenborstel plus zwempàk, een zeer grote- dosis
le.vensblijheid en een emmer vol onverwoest'baai optimismel Dat soort
dingen maakt de mars in dubbele betekenis aa*. zii tvturct àni, :
licht.
De wandrer heeft niets anders tot zijn beschikking dan zijn benen,
dikwijls een fiets, en soms een auto.

ïii laat zich niet uit het veld slaan, als het regent. Hij heeft de rare
eige.nschap,_ om met plezier stukken om te ropén. Hij daast het liefst
rond. op pl-e{<gn, waar 'íe eigenlijk niet komen mag. Hi; trekt zich van
Baedeker of Grieben weinig aan.
Als'ie.'smorgens-op.pad gaat, weet hij dikwijls in de verste verte niet,
waar hii 's avonds zijn moede onderdanen uit zal strekken en daarover
maakt híj ,zich ook generlei zorgen, Dat ligt niet in zijn aard. Misschien
is het in het stro op een Notlager van een'Jeugdherberg, misschien zet
lrii zijn .linnen gedoe aan de rànd van een beekje, mis§chien kruiptlÈ
in .een. hooiberg,.misschien rnaft hij onder de brote hemel. nust zàt hiy
wel .krijgen. Er .zgl_toch nog altijd wel eén plekje overblil'veninhetgrotó
hotel dat wereld heet. D€ zor_g voor het eten 'en drinkón laat hii TieJsi
ook niet aan anderen over. IÀ ons lieve, houtarme, licht ontvlambaró
vaderland is het stoken van een houtvuur bijn_a overal verboden. In sommigelqldgl mag het. rvel. Dus moeten we rniel overgaan tot de primus, dïe
zijn hitte bij goede behandeling best af wil staan aan onze aardaooelties
glt rijst. Een goedwerkende primus is net zo tevreden als de baas zólf.
Hij snort allemachtig en zijn geluid is prettig om te horen als hei klink-t
na een. lange_vermoeiende tocht, onder dedampende pannetjes.
In veel jeugdherberg.en vervangt de trekkerskéuken óe prinius en wordt
de zaak nog eenvoudiger.
Na deze 

^regels. 
zal ieder, die een klein beetje.moed en ondernemings-

geest heeft, trekken interessanter vinden dan reizen.
Je . houdt bij trekken zelf de touwtjes in handen. Je voelt je als een
oude scheepskapitein, die met zijn schip er op uittreklnaar het onbekende.
Immers.:. de morgen weet in de verste verte niet, hoe de avond ziin zal.
Ieder, die houdt van de natuur of om het maar een beetje duideliji<er te
zeggen, die houdt van Curwood, Den Doolaard, Jack London, Alain Ger-
bault, en dergelijke schrijvers, is in zijn hart een trekker.
Voordat ik verder ga, wil ik het verschil nog 'es heel scherp proberen te
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zeggen : De reiziger orutuuru{t en geeft daarvoor zijn geld.
De trekker §ee/t zichzelï en ontvangt . , . .

Het is zaliger le geven dan te ontvangen. Daar zil'em de
Het trekken geeft oneindig veel meer dan het reizen aan hem,

knoop.
die zich

aan het trekken geeft.
Maar wie dat niet doet, wordt teleurgesteld, vast en zeker.
Er is een groot gevaar, namelijk dit, dat men er maar op los trekt. Trek-
ken is niet zo eenvoudig. Trekken is niet voor iedereen. Niet voor mop-
peraars, niet voor gemakslui, niet voor hen, die bediening in hun leven
menen nodig te hebben, niet voor mensen, die omvallen, als je naar ze wijst
Die vallen dus al uit.
En dan blijven over de blijmoedigen, die de zaken zelf opknappen, die
tegen een stootje hunnen.
Maar ook zij dienen zich goed rekenschap te geven van datgene, wat
zij moeten geven.
Ook voor hen geldt het: eerst denken, dan doen. En er komt meer bii
kijken, dan men gewoonliik denkt.
Er zullen nu stemmen opgaan over deze vraag: Hoe leer ik dat dan ?

Hierop is maar één antwoord: Door het te doen. Pak het aan. Bijt door
de moeilijkheden heen.
Velen voor jou hebben het ook gedaan. Enkelen maar zijn gestrand. Zorg,
dat je niet bij de schipbreukelingen gaat horen. Wie een beetie handig
is en een weinig stuurmanskunst vertoont, komt er wel,
Alteen de lamlendigen vallen af. En wie geestelijk lam in ziin lendenen
is, mag toch wel eens aan zichzelÍ gaan tornen,
eil at Íet werk, dat de Hazenkamp doet, bevordertze ook nog het trekken.
1e. Door de jongens- en meisjeskampen, want een vast kamp is de voor-

bereiding tot het trekkanrp.
2e. Door dà voettochten. Daàr ligt het begin. Goed geleid ziin ze ieder

jaar weer een succes.
we' mogen de Vereniging, die ons die dingen biedt, wel dankbaat ziin
voor de-trekweg, die zii voor ons open stelt.
Maar laten we ïan die'opengestelde weg ook langs gaan en niet bii de

ingang blijven staan,
fËt Ër dirs na de lessen, na de voorbereiding, zelf op uit. Zoek zelÍie
weg. Het zal vast en zeker een mooie weg zijn. omdat die weg moeite
kost. En wat moeite kost, stelt nren op prijs.
fÉ Uen blii; dat ik dit deel van het Hàzènkampwerk eens wat dichterbij
heb mogen laten komen.
BovendËn is de Redactie zo vriendelijk, mij de volgende maand.nog
plaatsruimte te geven voor de uitrusting van trekkers en kampeerders'

R. DIJKSTRA,

,, 
'u., II.

Meisjes L.S. Klokk. M. Peet.
Dames IIIb. L. Gorter.

J. Niemeyer,
H. Pabon-Roelofsen.

Jongens I. J. Hessink.
Herén III. J. v. Kuyl.

,, Sen. J. Leenaars.IIa,

Nieuw ingeschreven leden in de Macnd Mei 1935:
Meisies I. L. Frederiks,

D. Zwiebel.
D. Krouwel.
N. Bebber,
I. v, Oosterom,
G. v. d. Veen.
L. v. Berghem.
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Fa. MAURII$ DRUKKER
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Linoleums voor
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Gordijn- Zitkamet
stoffen Slaapkamer

Perzische Bureaukamer
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l{ieuwbouw, Uerbouw en
Reparaties tegen scherp
c0nGurreere nde prijzen

Muntweg 342-344
Nijmegen Telef. 0670

Ilcrzenkqmp'

Garage Vogel
Oude Graafscheweg I

ALLE REPARÀTIES

VERHUUR,
met en zonder chauffeur

Speciaal adres voor
Electrisch lasschen

Benzine-Olie-Banden

A. C. G. SCHMIDT, G. VAN ELDIK
BOUW. EII TIMMERBEDRI,'F

Schildersbedrijf
Witterswerke n

Dominicanenstr.
:_ 92

NrV. Ongevallen-Verzekering Mi;. ,,De Nederlanden,, van Ig4b

FATUM Verzekering tegen Ongevallen en Zieklen.
Wettelijke Arrrpruffi;;-

Automobie_Len en Bedrijven
Zeer gunstige tarieven Zeer gunstige tarieven

speciale verzekering voor Kosten van Ziekenhuisverpleging,
gg""lrli.t"rh rlp ", Op3rffi:-

verzekering tegen Verkeersongevallen, premie per jaar vanaf f 3.- p.p.
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,,Het Fotohuis A. Zufang
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Ontriklielen rolÍilm (bij ons gekocht) 15 cts.
Ontuntftelen platen vanaf S cts.
Afdrukken (Hoogglans) vanaf b cts.

I ,t- ro.,. n****-l
I op ."r, Vergrooting It__l

,,AGFA"
Foto-Artikelen

Volkshuis houdschool

"DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT I99

---_

2-iarige Dagcursus,
voor meisjes van 12 jaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;r/2-iaarliiksche Avond- en Mid-
dagcursus§€Íl in KOKEN
N.{ÀMN en VERSTELLEN.

Spreekuur der Dírectrice: Woensdags van B_4 uur,
Vrijdags 7_g uur.

D. I. DEKKER
GBOENESTR. 3II TELEF. 2693

Behqnqerii,
StoÍÍeeróerií.
Me u b eleí,

Lcrqt Uw meubels
opnieuw over_
trekken

Goed! Goedkoopl

BERUDT
Gouden Adelaar

AIIeen verkrijgbaar

}V. MENNE,
Burgterilt v.d. Berghstr. 173

leprratie -lnricht i n g

lryIELEN

TeleÍoon I en l00l
*.rlsilteu vucdZ) st contcmt

I tBO{IWÀUTO'S, chauffeurs
i! Evred

r ïBOt WBIITIIGE}{. keus uir
4 coupé's, met ziide bekleed

I ïOUBE{GCÀBS, indezomer_
maoden ééa- ea meerdoag_
sche sutotocàten

N.V. Jansen Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 6g,
NIJMEGEN - TeLl &100r
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Gebr. Hendriks
Hertogstraat ll4
NIJMEGEN

lJzerhandel

B.K. emaille

Haarden -Fornluizen

Een Maatcostuum voor Uw figuur,
ls duurzaam en daarom niet duur,
Vraagt stalen bij

N. SCHWEIG,
Frans Halsstraat 16

Depöt Chem. Wasscherij
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Prot. Begrafenis-onderneming
HEES.St. ANNA

onder toezicht van het College van
Kerkvoogden en Notabelen

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

Dorpsstr. 83 - Telef. 3199
Hees-Nijmegen
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IÍqqrom :
wasschen wíj noQníet voor U í
t cje zoo demakkelÍk
en het re'sultaat zöo
bewedÍ(end.

Stoomwasscherij,,DE Z0N"
B. HEUZEVELDT Jr., Nijmegen
Graafschewes 217-249 Telef. 1740

g+eëryNrue^a 6^eëc^re(^
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J. Steinvoort,
Schoenmqker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

q 9949i^i!N(!^(^4w(^ro(róa^o,iveiM5vurvbii%av MMM-;MM

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlij k, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

lladrrk van de speciaal v00r,,de Hazerkamp', geteekende vignets is verbodsn, Typ. DRUNfiÉRU DTKKER - GR()EI|E§ïRAAT 311



Wenscht U net en degrelijk

SCHILDERWERK

Pcul van Schoijk
Huis-, Decoratie- en
Reclameschilder
Inzeiten von olle soortenGlos

St. Annastraat No. 100

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

§pecialiteit
in Meubeltransporten

P POELEN
Weezenlaan 47

EMPO-
D.- C.- R.-
EYSINK_
RIJWIELEN
vanaf t 2O.-

ONDERDEEI,EN
ELECTRICITEIT
R E PARATIE
STOFZUIGERS

Concurreerend Adres
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D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

lVolfskuilscheweg 176, Tel. 1435

BEVELEN ZICH BELEEFD AAN, VOOR
HET LEVEREN VAN ALLE SOORTEN

KAMER- EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN.

A. VAN DER SLUIS
^AANNEMER
Hatertscheweg 491

TelefoonÍrummer
1364

Alle voorkomende Timmer-,
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

lrlieuwbouw, Reparatie's, Rioleeringen

3traf,ÉÉ-4,.-'l;'l[lr"flywb/entítoÍoen
hT\4'IEGEN

@ffiffiie



A. \ /'. BOOM's Motorenbedrijf
v. d. Havestraat 14 - Telef. 3964
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ARIEL, 't modernste motorrijwiel
'n Verrassing voor I935

O.K. Suprëme
250 c.M.', Kopklep

f 333.-
RALEIGH, de machine

N EW IMPERIAL
Blokmotoren
vanaf f 375.-
van Standing

=II OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting 4 7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Garage Knoop,
Franschestraat 56

Telef 3022
Stalling, Benzine, Olie, Banden, enz.

llm. \M. GOIDSC lHlAltlK
Dcalsche weg ?34, tesenover Heydenriickstr.

Magazijn van verkoop en reparatie
van alle uurwerken.w

Zeer lqge prijzen

Goud, ZíWer,
Sportqrtikelen,

Glcdde Ringen,
- Vlcggen en

Insignes


