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6ft\NDER de Rubriek ,,'t Buitenbeentje aan het woord" schreef ,Extreem"
V een stuk, nu, dat bij mij een storm van verontwaardiging heeft

ontketend.
Kent ,,Extreem" de Hazenkampers feitelijk wel ? Is 't zo gek wanneer
er een ,iewgd,í{ persollaÉla in een leeszaal achter een lettèrkundig tijd-
schrift zit ? Dan komt ,,Extreem" er öf niet genoeg öf in de verkeerde.
Ik zeif heb een gehele tijd achter een letterilundi§ tijdschrift in de een
of andere leeszaal gezeten en heb er vaak een Hazenkamper gezien. Maar
al kom je, wanneer je in een leeszaal bent, geen Hazenkamper tegen,
dat zegt nog niet dat de Hazenkampers niet van letterkunde houden ! Dat
kun je thuis óók lezen.,,Extreem" moet ook niet steil achterover slaan"
wanneer hij op een tentoonstelling voor kunst een Hazenkamper tegen-
komt. Dat lijkt me sterk overdreven. In de eerste plaats wisten de meesten
denk ik niet dat die tentoonstelling vrij te bezichtigen was. Dat bewijst
het feit dat er zo weinig Nijmeegse jeugd aanwezig was.
Zoo de Nijmeegse jeugd niet van kunst houden ? Dàt ben ik niet eens
met ,,Extreem". Ik weet zeker dat er massa's Hazenkampers van schil-
derijen, plastiek, veÍzent novellen en boeken houden.
De meeste Hazenkampers hebben een werkkring die niet veel vrije tijd
geeft. Ik weet zeker dat de meeste Hazenkampers enthousiast zullen ziin
voor de conversatieavonden. (We hebben er iog verschillendete goed!)
Wanneer ,,Extreem" een storm van verontwaardiging verwacht, waarom
schrijft hii ot zij dit dan ?

Is ,,Extreem" zó bang voor die protesten die naar haar oï zijn hooid
geslingerd worden dat hij of zii ,,Extreem" onderschrijft ?

Nog iets over interesse van de Hazenkampers, Ik zelf ben bíj een kring,



die begint half negen. Maar de leider komt nooit voor tien of vijf voor
negen en om half tien is 't eind weer, maar tegen half tien vraagt de
leider is 't n_gg geen tijd ? Wat daar tussen behandelt wordt, is begrijpelijk
niet veel. Waar bliift 't enthousiasme dan van de leden. Dat verd-wijnt
zoals te begriipen is. Verlcden week was er tenminste opkomst van
zegge één persoon. - GeeÍ ze ongelijk.
Dus,Extreem", maak je verder geen zorg over de kunstzin van deHa-
zenkampers, die gecultiveerd moet rvorden
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PAPRIKA.

Feestqvond.
Op 5 Mei a.s. hopen we de jaarlijkse feestavond te houden in de kleine
zaal van de ,Vereeniging".
De heer Flier zal met zíjn toneelclub ons ongetwiifeld een gezellige avond
bezorgen met het ingestudeerde stuk ,,Vadertje Langbeen", naaí het be-
kende Engelse boek van Jean Webster: ,,Daddy Long-legs".
Eerr korte beschrijving van dit stuk door den heer Flier is in dit nummer
opgenomen.
De toegang voor deze feestavond, welke 8 uur aanvangt, is uitsluitend
voor werkende- en buitengewone leden boven de leeftijd van 14 jaar.
In verband met de beperkte ruimte kan geen introductie worden verleend,
anders darr aan echtgenoten of verloofden van werkende- en buÍten-
gewone leden. Voor deze introducties moet tevoren bij het Secretariaat
een bewijs van toegang worden aangevraagd.
De werkende- en buitengewone leden moeten als toegangsbewiis hun
lidmaatschapkaart tonen.

Voor 't Clubhuis.
Op de dag der uitvoeríng werd 's middags tijdens de generale repetitie
een geschenk voor het clubhuis bezorgd in de vorm van een mooi kussen
waarop het Hazenkamp-embleem.
De geefster - want het zal toch wel een ,,zij" ziin - hartelijk dank.
De naam van de geefster is mij niet bekend, want een briefje aan de
onderzijde vermeldde N.N. Voor dit eerste geschenk past weleen biizonder
woord van dank want mogeliik is hiermede een begin gemaakt met het
aankleden van ons clubhuis.
De nieuwe banken vragen om wat stoffering,
Als de dames hier nu voor zorgen, mogen we van de ,,heren" verwachten
dat ook de wanden enige versiering krijgen.

A.v.W.

KO RB E EC K's Taxi bed ri jf 2842G roen ewo ud s c h ewe g'1 62
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Wget f,|. dat er in 1934 44705 Verkeersongevallen hebben- -, plaats gehad ?

Neemt daarom een Verkeerspolis. Voor f 3.- per jaar is U ver-
zekerd tegen de kosten van:
Ziekenhuis-verpleging, 60 dagen à f 4.- p. d. 40 Doktersvisites à f 2.50
Operaties, enz. f 150, Vervoer v. d, getroffene f 5. -
Verbandmiddelen, enz. f50.

Elk volgend gezinslid f 2.50.
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G. SCHMIDT,
EI{ TIMMERBEDRI.'F
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Prot. Begrafenis-onderneming

HEES.St. ANNA
onder toezicht van het College van

Kerkvoogden en Notabelen

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

Dorpsstr 83. - Telef. 3199
Hees-Nijmegen
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llieuwbouw, Uerbouw en
Reparaties tegen scherp
GonGurreerende prijzen

Muntweg 342-344
ilijmegen Telef, 3670

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

f 5,00 waardebons
geven recht op een vergroting

SÏATI EVEN ENZ.

Box-Camerq f 3,50
Tos en Íilm

Maatkleding kleedt beter

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat 16
NIJMEGEN

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT. ENREPARATIE-

INRICHTING

I. F. HEIIMANS, Engelse Lessen
ORKEST-DIRIGENT

van Slichtenhorststroat 48 Viool onderricht
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Herinnering qqn ons eerste bezoek oon Oud-Leusden in 1933.

IPII INI IKS]I IE IR IKA IMI IP.

Van verschillende ziide werd de vraag gesteld of het Pinksterkamp ook
dit f aar weer door zal gaan.
Inderdaad hopen wii bii genoegzame deelname weer naar Oud-Leusden
te trekken. Het clubhuis is hiervoor weer reeds lang besproken.
Het inleggeld bedraagt vermoedeliik f 3.-. Vorig jaar kwamen we hier-
aan wat-te kort, doch als er grote deelname is, zullen we proberen er
mede te komen,
Men geve zich spoedig - doch uiterlifk vóór 10 Mei a.s. - aan de Con-
tact-commissieleden van uw groep op'
Buitengewone leden kunnen zich aan het Secretariaat opgeven, 

A.v.W.

F. V. LA,VIEREN
WINTERSOORD 11

Ruime sorteering
in Dames- en Heeren-

Ondergoederen,
Kousen, Sokken enz

Leden van ,de HazenkamP"
ontvangen 5/o korting oP alle

goederen.

Meubileerinrichting
,,HET BINNENHUIS"

J.H.TILDERS Jr.
St. Annastraat 53a

Telefoon 1OO7
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Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle soorten Meubelen, Gordijnen, Matrassen, Linoleums enz.
Alle werkzaamheden worden vakkundig, vlug en concurreerend uitgevoerd

Matrassen vernieuwen en opmaken, zo nodig in één dag
Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag prif sopgaaf zonder verplichting

Volkshuis houdschool
,DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT 199

Gouden Adelaar

2-iarige Dagcursus,
voor meisjes yan 12 iaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

l-jaarlijksche Avond- en Mid-
dagcursuss€Íl in K0KEN
NÀÀIEN EN VERSTELLEN.

Spreekuur der Directrice r Vrijdags van 7-8 uur,

Zoekt
ee onrng

Geen makelaarskosten

Wendt U tot
H. SCHILT

MAKELAAR

GROENESTR. 36

WILHELM MENNE

Burghardt v.d. Berghstr. 173

De Reparatie Specialist

Het betere adres
)or alle voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

BLOEN,,1ENHUIS,' D. A, BEERENS - NIJMEGEN
Broeckhuysenstraat 9 Telefoon 2060 Postrekening 1112í3

U
NW

WIELEN

A.v.d.Wcrorden&Zn.
KrovenhoÍÍlcon 216 TeleÍoon 2168

Installctie-Burequ voor
Gqs-, Woter-, Sonitcir
en Electr. Instollotiën

Lood-, Zink- en Mcstiekwerken
Bqden, Geijsers, Waschtcdels, Closets
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Progrqmmcf ,oo,
been", Blijspel in vier bedrijven,
van de Vereeniging, 's avonds 8

de Opvoering van ,,Vadertje Lang-
op 5 Mei 1936, in de kleine zaal
uur.

Regenten
van ,,John Grier Home"

Vondelingen.

Jeanne de Smith.
Mies Korbeeck.
Zus Bennink.
H. Oosterlaan.
Marie Bos.
B.v.VughtTijssen.
Sip de Graaf.
H. Milo.

PERSONEN:

Jerusha Abott ,,Judy", een vondeling Annie Tangelder.

Jervis Pendleton, Vadertje Langbeen H. Flier.
Mrs. Lippett, Directrice van 't Vondelingengesticht Fien de Jong.
Mr. Wycoff, P. Oosterlaan,
Mr. Codman, H, Milo,
Miss Pritchard, Jo Fokker,
Mrs. Parsons. Sip de Graaf,

Sadie Kate, Beb Bos,

Gladiola, Tini Schröfer,
Loretta, Marie Bos,

Mrs. Pendleton, ntoeder van Jervis
Julia Pendleton, nichtje van Jervis.
Sallie Mc. Bride,
Jimmy Mc. Bride,
Mrs. Semple,

Jack, boerenknecht.
Carrie, z'n vrouw. .

Walters, bediende van Jervis Pendleton

VAIDIEIRII]I IE ITANI GIEIEIEINI.

Het toneelstuk dat wij 5 Mei hopen op te voeren is een vertalin_g^e^n

bewerking van het belende Engélse bóek : DADDY - LONG - LEGS,
van Jean Webster.
Jaapïan der poll heeft van deze vrolijke geschiedenis een bewerking ge-
maakt voor toneel in vier bedriiven.
Meestal is het gewoonte op onze Hazenkamp-Toneelavonden voor het
doek opgaat ter inleiding een korte toelichting te geven. Daar dit echter
te veel'tÍjO in beslag neémt zullen we dit keer volstaan met enkele ge-
gevens in ons maandblad.
Àllereerst even over de décors. We spelen in de kleine zaal van de

Vereeniging en het podium daar is eigenlijk niet voor toneelspel inge-
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richt. De toneelwisseling brengt veel moeilijkheden met zich nree en het
zal misschien nodig zijn dat de verbeelding het ontbrekende aanvult.
In het eerste bedrijf moet het toneel voorstellen de eetzaal van een von-
delingengesticht voor meisjes.
Het gesticht wordt gefinanciërd door enkele welgestelde mensen, die
dan tevens als regenten het bestuur vormen.
De eerste Woensdag van iedere maand komen de regenten een kíjkje
nemen in hun philantropische instelling.
Aan het hoofd staat een directrice, Mrs. Lippett. Het is een vreselijk
strenge juf met een ztur gezicht die de meisjes vaak afsnauwt, maaÍ
op de regentenvergadering als de goedige moeke van 98 kinderen pro-
Qeert te fungeren.
Eén van de vondelingen, Jerusha, heeft een geweldige fantasie en leeft
in haar verbeelding vaak in een andere wereld. Ze heeft een goede kijk
op het gestichtsleven en geeft in een opstel een aardige beschouwing
over directrice en regenten. Hoewel dit opstel eerst haar ongeluk dreigt
te worden, draagt het later er toe bij Jerusha uit het gesticht te laten
gaan en haar te plaatsen in een milieu dat beter met haar persoonlijk-
heid overeenkomt.
Eén van de regenten, Mr. Pendleton, neemt haar opvoeding voor zijn
rekening en zo gaat Jerusha studeren op een bekende Engelse school.
Haar weldoener rvil echter onbekend blijven voor zijn pupil. Het enige
wat Jerusha van hem te zien krijgt is de schaduw van z'n benen,alshij
voor de koplampen van z'n auto staat.
Z'n benen kriigen daardoor een ongewone lengte en zodoende komt Je-
ruska ertoe haar weldoener de naam te geven van ,,Vadertje Langbeen".
Het tweede bedriif speelt een jaar later in een studeerl<amer van Jerusha's
school.
Geen van de studenten weet iets van Jerusha's jeugd, haar naam is ver-
anderd in Judy.
Op geregelde tíjden moet Judy haar weldoener of voogd schrijven hoe
haar -vorderingen ziin. Hii schrijft echter nooit terug. Wel komt Mr.
Pendleton alias ,,Vadertje Langbeen" haar telkens bezoeken en praatveel
met Judy. Zii is er zich echter helemaal niet van bewust dat hii het is,
die voor haar zorgt.
In het derde bedriif is Judy op een boerderii in Lock Willow, waar Mr.
Pendleton in z'n ieugd ziin vacanties doorbracht. Een vriendin van Judy,
Sallie Mc. Bride is met haar broer Jimmy ook op die boerderij gelogeerd.

Jimmy heeft vue's op Judy maar deze maakt er zich met een grapie
van àf. Intussen is ook Mr Jervis Pendleton van ziin pleegdochter gaan
houden en verklaart op een gegeven ogenblik zijn lieÍde. Judy is echter
zoveel van de in haar gedachte geriipte persoonliikheid van haar voogd
gaan houden dat het haar onmogelijk is een ander haarhartteschenken.
Éet vierde bedriif geeft dan de ontknoping en de mysterieuze ,,Vadertie
Langbeen" blijkt dezelfde te ziin als Jervis Pendleton, Judy's beste vriend.
De ilotscène is nu gemakkeliik te raden of moet anders maar een ver-
rassing bliiven tot 5 Mei.

F.
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r-lí§ER GELEGENHEID van de waalbrugfeesten zalop2z )unieen volks--EL da nsavond. gehouden r"oro.n' ;;rr;;;- rËö'a"àbó'oïrsers en danse_ressen zuilen deernemen. Natuurrijk mag- hiérbii d;ïà;";Èàriö'riàtontbreken' voorropig hebben wi; àö-oansers opgegeven. Dat isvoorzo,ngrote.vereniging wer erg weinig. we hebbèn';;f ;;;; i0 volksdansersgehad. Bii die oud-dansórs zijn'èr z.eker verschilrendè, aièdezeglorieuzefeest-dansavond wiilen ,""*ík*. "oï 
.;" ae aàns"n sèaïàr,"ri;t vergerenberrt, is niet erg, er is nog t*óè ,u*den tíjd om teóefenen. Bovendienworden er vrii 6ekend.e. dànsen g.àààn, u.u. ó;;;s;r;;eïwtenpluk, groteronde 

_ 
galop en dergeliike.

Vooral ook de heren Morris- en zwaarddansers zijn van harte welkom.Toe,. zorgen jullie eens voor een frínke. grosp ; ie Éebt à"n, op een uít-r"oering een demonstratie gegeven oiè tlonÈ'a'rJ .Ëïïr"r..Toon eens, dat ie enthousiasïr" urn à.n nog niet.geoóóïo is. In de gym-nastiekzaal komt een .riist te hangen, waarop je in kunt tekenen. Doehet vlug ! Er ziin aan die ,"ono eE"n'kóitËn'uérd;À;."
HET BESTUUR,

In de kleedkqmer.

' en nou kun je kletsen zoveer. je wilt, maar het was even zoo goedweer, 'n gezellige avond,. io.ngens, aríeen aib vriÈoóiËninjurn ons was...vul dat zetf maar in, had HilÍsman gezegd. ,vruï à;;; ;Borden stak ,,de
1y_aj!e" qen pijp op, veegde z,n "bezwete voorhoofd af en i;;'l; ';;;oaagse schoenen aan.

;lt?"l |e rriet zeggen,. ook onze_ vrije oefening vonden de mensen over'r algemeen een mooi num.mer," riep Gerrit uit en deed wanhop,g"-pó-
sfgen- otn z'n boordeknoopie op de'iuiste pruàis-ià r.ille"n.
'Dan hebben ze zeker.niet naar ;o,i. ge[e'kenl; ,.t"'"à?àde Gijs onderalgemene hílariteit van de anderen, ,da"t nummer vríje àèiàningen hebbenwe bij een vg!'lge geregenheíd wer 

'eens 
betàr afgehiààià ; iE ,ora tËitenminste ,,pet" !"

.,2e. moete! iou no.g .nodig voora.an zetten," mompelde Arie, ,,de ventbracht de hete zaal in 't-honderd met ztn 
'oi.pË'Ëri.Èuigingen-èn'àie

dubbele armzwaai - maar m ijn hè je nie ger.iegàà,ïilend !,',Jd, jongens, het zat ons die'avond'ste-nt,i-b;o;;;' de"zwarte, .,maar
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wat ik nou flauwe kul vind, dat ie vanavond nög 's een stel vrije oefe-
ningen gaf, dat hebben we nou al 6 weken gehad".
,,'t Kan anders voor dat figuur van jou geen kwaad," riep Binnenclijk uit,
gÍeep naaÍ z'n tas en brulde: ,,hei jonges, wie wil d'r een appel?"
Dat liet 't stel zich geen twee keer zeggen, meteen had ie de hele bende
op z'n huid, ze maakten zich meester van z'n tas en graaiden wat er te
graaien was, zodat er voor hemzelf geen enkele meer overbleef. Onthutst
bleeÍ ie staan, aan een dergelijke uitwerking had hij niet gedacht,
,,Ja man, dat heb je der van," riep van Ingen, ,,nou heeft ie er zelf geen
een meer", zette z'n tanden diep in de rode appel en kauwde genoeglijk.
Maar 't slachtoffer stak een sigaret op, nam tot grote verbazing van alle
anderen een grote goudreinet uit z'n rechter jaszak en sprak tot de laatste
spreker,,,neen jö, die vlieger van jou gaat nou deze keer eens niet op,
ik zeg maaÍ'. denk altijd om jezelf en zoÍg dat je nooit tekort komt !"
,Die slag is voor jou, Binnendijk," sprak Jan en trok zó hard aan z'n
schoenveter dat ie het begaf, »maar de dames moeten nög eens wat van
ons zeggen, jongens, hebben jullie dat gezien bij de laatste knotsoeÍe-
ning ? Hoe Rie haar knots door de zaal heen liet kleddelen, ook handig ?

Inplaats van gewoon door te blijven zwaaien, gaat ze me nota bene die
knots nog halen ook, logisch dan loop je natuurlifk zó in de gaten. En
zenuwachtig dat ze voor die tijd waÍen, ontzettend. Zelfs Moeke, jongens,
stond drie nummers van te voren al achter het toneel te zwaaien dat het
een lust was. Als je er langs liep, riep ze, ,,zijn we al aan de beurt ?"
,,Nou en die Groep dames van ja, weet ik veel, wat voor avond,
die met dat witte gedoe om," riep de man van de Broerdijk, ,,dat hebben
iullie toch ook gelezen in de recensie ze moesten niet te theatraal
doen. Om je 'n bult te lachen, was dàt even raak ?"
Even zo vrolijk had die verslaggever gelijk, want het was kosteliik om
die gezichten te zien, die waren goed. Ze hebben beslist die avond de
planl<en in 't plafond van de zaal zitten tellefl, - 

r1 was nèt echt.
,Zeg iongens, gaan jullie weer mee naar het Pinksterkamp ?" riep Ben.
,,ls dat niets voor jou, Binnendiik ? Jö het is eí zo gezellig, dat moet je
beslist niet overslaan," riep er een, ,,weet jullie nog van Bins, die stond
de laatste ochtend op met een stijve nek ; híi dacht ik lig er veilig naast
de directeur, mij doen ze toch niets. Nou die twee hebben het die nacht
moeten kennen zèg en anders Verbeek wel, maar díé vent is zo glad
als 'n aal, daar heb fe geen houvast aan."
,Kom jongens, 't is eif uur, nog meer liefhebbers voor de Broerdijk ?"
riep Guus, ,Peter, ga ie mee ?"

,,Zeg jö, is Beuke nog oPen ?"
,Natuurlijk jongens", rieP Giis.
Zus Verheyen tracteert, het is zijn beurt.
,,Nou jongéns, ta beh, tot Zaterdag. DE STILLE'
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6ft)NZE., redacteur J. c. Flier was zo vrien«relijk mij het protest van pa-
\/ pnka, waarmede dit nummer .aanvangt, toe te zénden onr mijn

- repliek daarop in hetzelfde blad te publiceren. Anders ,o, .r.én
maand overheen gaan en dus de zaak niet actueel genoeg blijven.
Allereerst wil ik dan Paprika bedanken voor haar moeite en goede be-
doeling.
Hieronder volgt de bespreking van enige van haar opmerkingen,
1. Gelukkig, tenminste één van de stormen, waarop ik gehoopt had.
2. Het moest eerlijk gezegd het normare zijn. Maar daar ,t tegenwoordig
uitzondering geworden is, doet 't heel eigenaardig aan.
3. Ik weet niet wat g.enoeg is. . wel weet ik, dat ik beide grote lees-
zalen bezoek. Ik..houd .geregeld de retterkundige periodiek&r als ,DeGemeenschap", ,Elsevier'l ,,Morks", ,De Dietsch"e Warande en Belfört,,
etc.. bij ; daar deze.maandelijks verschijnen lees ik die natuurlijk in het
begin- van de_maq1d; verder houd ik de kunstcritieken in ,,De'Groere,i
,,De Haagsche Post" en ,,de Nieuwe Rotterdamsche courant" *et eÍ;t<s Éi;.
H.azenkarnpers zie ik echter zelden of nooit. wil je de Hazenli;';p.r;;
die je daar ziet eens tellen ? lk heb totaal een zesÍal.
4. .Dat is ma.ar -gedeeltelijk waar. Ars je werkelijk intens met onze let-
terkunde meeleeft, moet je de jonge voortbrengselen (in de Nutsleeszaal
altijd een maand ter.inzage) en oók de nieuws"te gedièhten, ideeën enz.
gaan lezen in de tijdschriften in onze reeszalen. Want als j" uun spórt,
ais belangstellende, houdt, betekent dat toch ook niet dat jó atteen-bvei
vroegeÍe. olympisch.e spelen praat en oude jaargangen van sportbladen
thuis op je gemak doorleest.
5. Toch sla ik nog steil achterover, als 't eens mocht voorkomen. Ik
heb nog een bult opgelopen !

LHier.uit bliikt juíst het gebrek aan belangstelling.
ln .de Níime.egp bladen hebben verschillendJadvertënties gestaan; verder
hebben in de Prov..Geldersche en Nijmeegsche Courantïogdebekende
critieken van Chris.Le Roy gestaan overdeZetentoonstellingön. zewaren
echter niet allemaal.grati-s. De exposities, uitgaande van IÀconsten Een,
kosten voor niet-leden.l0cents (geen onover-komelijk bezwaar, denk ikj
en als je nreerdere malen komt, betaal je slechts éen keer. verder zijí
sinds het stukje van I Maart in het vórige maandblad, toen er ous óp
gewezen was dat er in Nijmegen kunsttentóonstellingen waren, weer twe'e
exposities geweest n.l. van den Hoensbroeker schilder George Thielens
en van den Geldersen schilder Jan Berntsen, de eerste in de"waag, de
tweede bij Berkhout op de oude stadsgracht. Hier was echter geen Hïzen-
belangstelling, uitgezonderd het stel glnoemd in het vorige §tut<ie.
7. Dit bewiist alleen dat. de Hazen precies ziin als de overige Nijme-
genaren en ze moesten juist anders zijn.
8. Bliikbaar niet of in ieder geval niet genoeg.
q l_a, als ze thuis, lui in een stoel, een praatje van Dr. Ritter Jr., A. M.de Jong, Dirk coster of Anthonie Donkèr ktjnnen aanhoren [eí radio,
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maar als ze de moeite moeten nemen naar een kunsthandel te lopen of
een avond of middag er aan te besteden, is de liefde gauw bekoeld.

10. De tentoonstellingen zijn hier meestal'een 25-tal schilderijen groot,
die ziin in een anderhalf uur te bekíjken. Ga je nu twee keer, dan kost
het je drie uur. De tentoonstellingen duren altijd een paar weken, dus
dan is er best drie keer een uur vrii te maken.

11. Als ze dan maar enthousiast over de conversatie van de avond
worden en niet over de avond.
Inderdaad hebben we er nog enige te goed.

12. Dit heb ik gedaan om miizelf nog een klein sprankie hoop te geven,
dat mijn pessimistische gedachten over de kunstzin bij de iongeren, niet
geheel juist waren. Maar, helaas, ztin ze maar al te waar. De storm is
ontaarci in een zielig klein zuchtje.

13. Blijkbaar heeft Paprika de laatste alinea van miin vorig stukfe niet
begrepen. De bedoeling is dat de protesten voor iedereen leesbaar ge-
publiceerd worden. Verder is 't al een publiek geheim wie Extreem is,
't is n.l. W. J. Buiis.
Waarom ondèrteken ie echter na deze opmerking rnet Paprika ?

14. Als ik zo'n kring leidde, zou het bif mii zo gaan. Mijn enthousiasme
zou recht evenredig Tiin met de belangstelling van de leden. Ik denk dat
dit bii Roel Difkstra ook 't geval is.
Vorig- jaar hebben we een dergelíike kring gehad, maar we hebben toen
vaak lang nageboomd.

15. Nog altijd maak ik me grote kopzorg- hierover en naar ik nog altiid
meen, niet tén onrechte. Wei- verwonder ik me oveÍ iouw ongemotiveerd
vertrouwen in de kunstzin onder de Hazen.

Nu nog enige andere oPmerkingen :

Ik wïlde M.J. S. harteliik bedanken voor haar onverwachte, maar toch
zeeÍ gewaardéerde hulp in haar stukje ,,lets over Kunst"..
Verde-r wilde ik een drukfout (of eèn schrijffout van mii) !n het vorige
stukje corrigeren ; (zie hiervooi vorig nummer, blz. 14, 17de regel), er
moet staan :

. een gedzichten- (niet gedachten)avond
Paul Huf.

Dan dit: tot 4 Mei a.s. is bij de kunsthandel

Jan Blank. Is daar belangstelling voor ?

NIJMEGEN,
22 April 1936.

met de Columbia-serie van

Berkhout een exPositie van

EXTREEM.
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Vcn het Secretqriqqt:
Nieuwe leden, ingeschreven in de maand Maart 1g36:
Meisjes I W. $]p:rt:, Jongens Afd. Klokk. L.S. N. v. d. BosG. Eekhof, -. - ,, ... ,, Mulo D. R. Lax,Meisjes II ryl. Jansen, Hereli III q ^rrqrv 

fr, fi. eennirL.D. Jansen,
D. Laverman, Dames IIIb W, Moeys,
J. Nijhof,

Meisíes Afd. KIokk.l].S. trt. v.'0. gos. Dames Sen. Mevr. Muntins.
,, Mevr. Minderia.

NAGEKOMEN MEDEDELINGEN :

op de bestuursvergadering van woensdag 22 April werd tot het vorgende besloten:l' De z'g' Miillerlessen zullen na l5 Mei voor gedurende de4zomermaandenwordenstopgezet.
2. De volksdansressen zuilen, in r,erband met medewerking aan de.waalbrugfeestennog enige weken worden gehouden en oaarnà-ioi'ï;i';;ï";;rzoen stop staan.3. Gedurende de zomermaanden - te beginnen. ars de zomertiid is ingega an _ zalhet crubhuis i, de Groenestraat gesroruï *oia* un"#lL;ïËriài;jàï?ïËnguíËl

ontwikkelingclubs gedurende dieö tijd niet gehouden.
4. Getracht zal worden ín de maand Augustus weer e.e.n meisjes- en, bii genoegzamedeelname, ook een jongenskamp te trïuaén op de HogË-Vél;*;:5, Tensrotte wordt nog medegedeerd dat op.de a.s. feestavond van Dinsdag5Meiniet - zoars eerder.we.r ëens is geschièd -;;"';;i,;tónËuàptie kan rvordenverstrekt. wèl zurren in de pauze krëine versnaperingeó *oïà.ï'runguboden, dochbijzondere uitgaven kunnen,'in uerbanà-m"i à;-ïÀ;;sïr;g;ilï,'.ï", voor een der_gerifke avond, niet worden gemaakt, t"m"", oàài r,";'"u?Ég'"r;ï;; àËi'riii""riiïbelangrijk lager dan vorige m"aal was.

KoRFBAL. onder de rubriek.,sport.en Spel" in de prov. Gerd.enNijm.courant

- 

heeft men reeds kunàen lezen 'dat dó Èóriuur-utÀriig ,u, ,De Hazen-kamp' zich heeft aangesroten bii ae cnr. xórfbàrb;à;;ïj ïrË!àËL,o in Afderine LZoats het brad ook opàerkt speeri a.rs ril;;;";ö;Fi;;à;;;,"ifiörïi.i.ur competitie-verband en schriift | .,zeer benieuwd te ziin, lroe.onze .tào'f"noï""n'- hi". wordt be_doeld oranie-Blauw en Hazenkamp zich ií irun nieuwe omgËr.ing zuilen houden :,Korfbailende Hazenkampers ! De àandacni ,ài.o,iiïi"iriiiË';"%#; d ziin. Demon-streert de iuiste harmoniè tussen sperpeir-mogeriJ[ÀeàËr';;"rf"ï;Ëi,'à"gun.

De Secretaris.

Coöper atie
Hoofdkantoor:

,lVooruitgang
Burghardt v. d. Beir

Nijmegen
- Telef. 603

" u.A.
hstraat.

Brood-, Beschuit- 9p {an.t<9l"U"t t_@
I 3§-ï 

rj, !":: n 
1 { { ! e r e n b e d r ij f m et s" kiuià à,i i 

" 
iJ,iï r?L l r,

Tabak, Sigaren en
P.ran d§toffen, A ard app.el en, l màn rq,ótii.Ëí-àï ïËiiËn r,Tabak, Sigaren en 

-Sisaretten- Fiina t/tooonÍ..,,^-^-_laDaK, Dlgaren en. §igaret,lgn, Fijne Vleeschwaren,Haarden en Haardkachers, Kachers eri nuist. -Àiiir.eren
:r lrhtttttBrand- en ,n?:l:hX:f._[:ll1s": ?jiïl,.lr,ï;*el[ d;;-v*;;iruiiàciiài,ties

Ons Moederfondsderfonds geeft aàn leden uitkering bij bevaliing, 14 dagengratis verbruik naar verhoudins v"rn 'h,,, 
"i;;-^rulK naar verhouding van hun afname

Wordt Lid en Vtrbruiker - -

Yl:g:,: ï,1r, 
b^.-r_"^.c""^i 

in aile deren a"r. .tÀà-à, o_mgevingvrasen en Dezorgen ln alle delen der stad en omgevingvraagt spaarze§ets. bii onze Beio;g;;;";i;""nze winkers, u maak-t U hierdoorhet aankopen vàn goederlen g;,r;il'k;1ili.;
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A. BRUINEWOUD
v. Lqngeveldstrqcrt 43

hoek Doclsche wegr

TeleÍoon 3070

. voorl-rnoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

RI]TAX

TeleÍ. 8
en 1008

D. J. DEKKER,
Behanger-Stoffeerder

Groenestr. 3l I Te1.2693

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Betrouwbaar,
Vlug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu Íeau,
Touringcar-
en Taxib edrijf

MOLENSTRAAT
87

Sigorenmqgozijn
,,DE POST"

Í{, 0, Schipperhein&Zn,

Verl. Ziekerstr. L42
TeleÍoon 734 - Giro 154078

St. Ànnostrcct 234
TeleÍoon 2162

NIIMEGEN

Kracht-
en Schelinstallaties
Radio

Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU

SCH EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen,-Te1.3664

Vraag ons de

R& D-stalen!
Eén telelóont,e - en

U hèbt de R&D

stalenboeken thuii'

Nà9 een teletooítje
en in d€n koilí mo'

eelijken tijC aJeÍt U

in €en nreuw, {ri§ch,

Ileurig lnlerieur Voor

dën lurlëlen PÍij5 van

rlechb enkele sul'
densl Want R&D be'
hang is behalve mooi
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Pqul van Schaijk
Huis-, Decoratie- en
ReclcrHleschilder
Inzetien vqn <rlle soorten Glas

St. Annastraat No. 100

le KIas Reparatie-ilnnichti

g4' 1q# r §

l:[ïaHs§P
)QwelenitoÍoen

MY}'TEGEN
y'r, ?EL: lBoo

wJUre*ro,*S

D, vam Ingen & Zomen
BLOEMI§TENJ

HAN DEL lN BRANDSTOFFEN i Wolfskuilscheweg tr'76 - Te[. i4ts5

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-Zl5a

Telefoon 2608 I sevnunxztcr-{ERLEEFDAA,}iyoop

specialitein I :.:i.':TE*EN 
vAN ALLE sooRrE|;

I KAMER- EN PERKPI-ANTEFi,in Meubeltransporte, I eoo ruGï,,o-mn-x -ro"*-

A. VAN DER §LUI§
AANNEIYlER
Hatertscheweg 49[
TelefoonnumÍmer

r364
AIile rroorkomende Tirmmer-

À[etse[- en aanverwamte
lJVerkzaarmheden

ilieuwbouw, fieparatle's, fi i oleeringen

WIJrRS&C3
Van Welderenstnaat 59

Telefoorr 949

Bouwmatenialen
Bran dstoffen
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Werelds beste ?-tact
Slectrts f 205,00

Vrij van personeele belasting
ï 10.00 Wcgenhelasting per iaar

BENZINEGEBRIJIK :

X L. op 50 K.M. Sneiheid 65 K.M.
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D.K.W'.

Garase KNOOP
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN -Franschestraat 56
Verhuurinrichting 4-7-persoons wagens Telef. 3022
Auto's zonrler chauffeur

Stalling, Benzine, Olie, Banden, enz

'iyp. onu(íEriJ 0flil{EB - §n0ttE$naÀl art


