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§fAN DE WEEK vroeg een van de medespelers van ,VadertjeLang-
V been" mij: "Zeg nu eens eerlijk wat je er van vond". Ik heb toen

naar waarheid (in gedachten met twee Hazenoortjes) geantwoord:
Dit is de eerste keer dat er werkelijk §espeelcl, is. 't Is niet de bedoeling
de vorige feestavonden af te kammen, we hebben ons daar kostelijk ge-
amuseerd. Deze keer echter stond het stuk op een veel hoger peil en
het spel was ook zeer vooruitgegaan.
Alle hulde aan de beide hoofdrolvertolkers, in 't bizonder aan Anny
Tangelder, niet wegens honneur aux dames, maar omdat ze werkelijk
subliem.gespeeld heeft, Hans Flier nroet in. de eerste plaats inzijn functie
van regisseur een pluimpje hebben, maar hij hadzich verderzo ingeleefd,
dat het een natuurlíjke pose voor hem was. Alleen in de scène van de
jaloerse minnaar ,,speelde" hij, maar toch voortreffelijk. Zeer opmerkelijke
grimes waren die van Henk Milo als Mr. Codman, werkelijk onherken-
baar. Deze rol werd ook meesterlijk gespeeld. De andere was opmer-
kelijk, omdat hij slecht was n.l. die van Jeanne de Smidt, die een lief-
tallige dame moest uitbeelden, en dat ook goed deed, maar als een oude
heks gegrimeerd was. De koddigste rol was die van van Vught Tijssen
(goed gespeeld), die de onnozele knecht Jack moest uitbeelden. De drie
vondelingetjes waren inderdaad erg bleekjes, ze speelden uitstekend,
jammer echter dat daar geen kleineren voor genomen zijn. De rest van
de spelers waren geen van allen beneden peil. Enkelen en vooral niet
de slechtste kregen echter zo nu en dan een lachbui; dat bedierf vaak
die scène. Alleen nog een bedankje aan de souffleuse (een hondebaan
hoor !), die de hele avond in een hok opgesloten gezeten heeft.
ln de zaal waren stelletles, die de spanning vaak niet verdragen konden
en die spanning, \taar ze niet tegen opgewassen waren,trachtten te ver-
breken door opmerkingen, gegichel en gegrinnik. Dit was zeer hinderlijk.
Door een vertaling gaan vaak woordspelingen verloren, ook in dít stuk.
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Het boek heet Daddy - long - legs. Daddy is het Engelse liefkozings-
naampje voor vader en long is lang en legs betekent 6enen ; maar een
daddy.- long - legs is de naam voor een insect (libelle) dat wij ,,glazen-
maker" noemen of ook de naam voor de bastaardspin, die wil",,hooi-
wagen" noemen. Als ie dit weet, begrijp je ook beter het toneel'met die
glazenmaker-. op _.de ruit van Judy's kamer. Judy ziet daar een claddy -
long-legs, die Jimmy zeer hulpvaardig wil doodslaan, omdat hii denkt
dat Judy d.ie_ ,,eng" vindt. Maar Judy denkt dan aan haqr Daddy - long -
legs en wil hem laten leven
Ieder die van het stuk genoten he_eft, zou il< aanraden hetboeh,,Daddy -
long - legs" en zijn vervolg ,,John Grier Honre" geschreven door de Anre-
rikaanse schriifster Jean Webster te lezen; beide zíjn vertaald. Ze ziin
kostelijk verlucht door de schrijfster-zelf. Die tekeningetjes zijn allenaal
in het genre van de platen op het toneel : Judy als spin aan een draadje
boven het water en de sprinkhanerige Judy als korfbalster.
Als de toneelclub ieder jaar zo veel vooruitgaat, wat kwaliteit van spel
betreft, hebben we het volgende jaar heel wat te verwachten.

NIJMEGEN. 14 Mei 1936 ?
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GTEG Ll.)|, weten jirllie, wie
/7 n niet achter komen. 'k

over z'n gezellige stu[<
blad. Was dat effe wat ?

,,De Stille" is ? Daar kan ik nou maar
Had hem nr'n compliment willen maken
in het vorige nummer van ons maand-

't Deed je bepaald rveldadig aan bij die vermoeiende debatten van Ex-
treem en Paprika over 't resthetische peil van de Hazenkampers. Ik be-
griip niet, Extreem, hoe je nog kunt twiifelen aan de kunstzin van je
medeleden die overigens niet allemaal tiid hebben, de leeszaal van
onder tot boven door te werken, zoals dat bii iou'tgeval schíint teziin-
als je de inhoud van 't maandblad tegenwoordig bekijkt, dat is toch wel
dik i,oor mel<aar.
Maar met dat al tast ik nog steeds in 't duister omtrent de identiteit van
,,De Stille". Er wordt gefluisterd, dat het één van de ,,hoge" Rassen in
de Hazenkamp zou ziin.
'k Heb eerst een ogenblik gedacht aan Ras Kassa ; maar daarvoor lijkt
me de stiil te uitgelaten. Later ging m'n vermoeden in de richting van
den Negus zelÍ. 'k Meende n.l. enige van z'n stopwoorden te ontdekken.
Maar mensen die 't weten kunnen, hebben me verzekerd, dat ik er ab-
soluut naast was. Maar wie je ool< bent.,Stille", doe me't genoegen
en laat nog eens wat van je horen. lk zal me dan op mijn beurt ook
niet onbetuigd laten, want ik meen in jou beslist een verwante ziel ont-
dekt te hebben.

JANSEN uit DE OOY.
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Een greep
uit de Hqzenjournoaldiscotheek.

MROEPER UIT HAZENLAND: Dames en Heren' hier is de Ha-
Ra-Li-Ho, de I-lazen-Radio-Lieihebbersvereniging Holland; thans
volgen enige flitsen uit de reportage van de Zaalhockey-wedstríjd

op de laatste binnen-gyrnles van de Herengroep, opgenomen op gepre-
pareerde Hazenstaartjes. U moet dan weten dat in deze malaise-tijd de
wasplaten te duur zíjn en nu hebben we alle Hazenleden hun staarten
laten couperen en die geprepareerd. De haren van een pluimpje (zoals
de jager zo'n vooÍwerp noemt) staan in een schroeflijn ingeplant op de
huid. Door een ingenieus toestel, microfoon geheten, worden nu diehaar-
ties op toonhoogte geknipt en door een ander listig instrument, de pick-
up, wordt het geconserveerde geluid gereproduceerd. Eenvoudig, niet ?

Hier volgt dan de eerste staart,

Ie staart : Dames en Heren, ik hang hier in een stel ringen boven het
slagveld met de microfoon onder mijn arm. Verder in dezaalis'tlevens-
gevaarlijk, daarom zweef ik hier tussen hemel en aarde. Maar ik zal u
niet verder vermoeien met praatjes want de teams komen het strijdperk
in. Dit strijdperk is afgebakend door de wanden van de gymzaal en twee
maal twee stel banken (eventueel aangevuld met delen springkast enz.).
Tussen de banken is een kleine opening, de goal genaamd, die meestal
geheel gevuld wordt door de keeper. Het aantal spelers van een ploeg
is onbeperkt, hangt alleen af van het aantal voorradige knuppeltjes. De
teams zijn onderhand opgesteld, De partijen ziin: partii Peter, de rans-
ploeg tegen partij Sytse, de taktiekploeg.

IIe staart : De bully bestaat uit drie l<orte tikjes op de grond, waarna de
bal aan 't rollen (of liever, vliegen) gebracht wordt. Verdere regels heeft
de Hazenbond van Ned. Zaalhockeyers niet vastgesteld : alleen doodslaan
is verboden (wegens de Ned. wet) en de bal moet laag gehouden worden,
dit begrip is echter zeer rekbaar, net kauwgom. Het grote voordeel van
zaalhockey boven andere sporten is de transpiratiekuur, die ie gratis
daarbij ondergaat (d i. : een patent van de Hazenkamp, voor licencie-
aanvragen zich wenden tot het Secretariaat, Groenewoudse weg 305).

Ille staart : Onderwijl heeft Giis de bal uitgenomen, goed doorgegeven
aan Guusje. Via enkele benen en onderarmen, arriveert deze bii de keeper,
die hem weer het veld inwerkt. Sytse vangt cle bal op, qeeft een feno-
minale push, die bii Jan belandt, die tracht hem weq te werken, maar
drie toestormende tegenstanders, lopen Jan plus bal, plus l<eeper Binnen-
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dijk de goal in. Een-nul. Nu begint de knokploeg zich te weren, diverse
schenen worden bewerkt en knokkels blauw geslagen. Een enkele maal
wordt je door een fanatiekeling op de heupen genomen, maar verder
gaat het zonder verwondingen. Tenslotte luidt het eindsignaal (een brul
van de baas dat het tijd is). En als geradbraakte zwetende geraamten
verlaten we het strijdperk om een week lang moed te verzamelen voor
een nieuwe wedstrijd.

Omroeper: Dames en Heren, dit was de reportage van Han Haas over
de Zaalhockey-wedstri jd.
De volgende maaud zal een van de Damesleden een reportage geven
van een typisch damesspel.

Naschrift : Ik hoop tenminste dat de dames ook voor
even enthousiast ziin als de heren voor zaal-hockey.
best een van de dames een stukje uitbroeden.

Mei 1936.

een of ander spel
Is dat zo, dan kan

H. A. A. K. STOK

Onze Volksdqnsgroep vorig jqqr.
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ATERDAG I APRIL was 't in 't clubhuis een gezellige boel. Een
energiek stel Hazenkampers, Geert, Noortje en Nuis, verwoede
ping-pongers, hadden een wedstrijd op touw gezet. Zij vormden

met z'n drieën de wedstrijd-commissie, tevens jury. De deelnemers waren
ingedeeld in 3 groepen: 1e gevorderden, deze groep bestonduit4heren,
2e vrouwelÍjke beginnelingen ; 3e manlijke beginnelingen. Elke deelnemer
moest 10 ct. inleggeld betalen ; 'k heb het financieel beheer van de com-
missie bewonderd; ze zagen kans van deze ongeveer 30 dubbeltjes 9
priizen te kopen en bovendien een groots limonade- en koekjesfestijn
aan te richten. Horen jullie 't, wegblijvers, we hebben limonade gehad,
gratis ! 't Is toch maar goed, dat ze ons de thee altijd laten betalen,dan
waardeer je zo'n tractatie dubbel !

De organisatie van de avond was
ongeveer half 10 rÀ'as er pauze.

uitstekend. Om 7 uur begonnen we,

Tegen half twaalf werd de laatste partij gespeeld. Vanaf half elf had de
voorzitter varu de jury al bedenkelijke blikken op z'n horloge geworpen;
waarschiinlijk was hij niet in 't bezit van een huissleutel. 'k Hoop niet,
dat hij de nacht onder de blote hemel heeft moeten doorbrengen.
Hoe de uitslagen waren ? Bii de dames-beginnelingen bleek Zus Bennink
onoverwinnelijk. Ze speelde werkelijk uitstekend en verdiende de eerste
prijs dan ook ten volle. Bii de heren-beginners won Heinz. Hij had het
een paar partijen zwaar te verantwoorden Vooral Binnendijk bleek een
hardnekkige tegenstander te zijn.'Siets werd nummer één bij de gevor-
derden. Om half twaalf dachten we, dat 't feest afgelopen was, maar toen
kwam 't mooiste pas. In de gezellige kamer waren de stoelen in een
grote kring gezet. Achter een tafel, waarop de priizen uitgestald waren,
nam plechtig de jury plaats. Toen we allen zaten, stond Nuis, de voor-
zitter op en sprak ons aldus toe: ,,Geachte aanwezigen ! Gii allen hebt
door Urv tegenwoordigheid deze avond uitstekend doen slagen . . . ."
Enfin, 'k weet niet precies meer hoe hij 't maakte, ik ben in die rede-
naarstermen niet zo thuis; maar 'k weet wèI, 't klonk als een klok, De
winnaars moesten toen één voor één voor de tafel verschiinen om de
prijzen in ontvangst te nemen onder daverend applaus van de kring.
Siets was zo in z'ít schik, dat hii elk van de.aanwezigeneenhandjeging
geven en Binnendijk had tranen van ontroering in de ogen toen't,,Lang
zal hii leven" klonk. Wat Heinz wou doen zal 'k maar niet vertellen,
want dat bleef bii een vooÍnemen en werd niet ten uitvoer gebracht.
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't Waren reuze-aardige prijzen. Sommige had 't dames-jurylid zelf ge-
maakt. Hulde Geert !

Na de uitreiking deelde de voorzitter nog mee, dat dit tegelijk de offi-
ciële clubhuis-sluitingsavond geweest was.
Geert, Noor en Nuis, nog wel bedankt voor jullie rnoeite. 't Was een
echt gezellige avond. Je moet me toch bij gelegenheid nog eens vertellen
oÍ dat een krijgsl)st was, dat je bekend gemaakt had : ,,Alleen deelne-
mers hebben toegang!" 't Aantal dubbeltjes werd er door vergroot, want
wie 't nu zien wou, gaf zich op als deelnemer. 1 Liikt me leuker, dat
een volgende keer iedereen mag komen kiiken. Door zo'n wedstriid wor-
den kijkers licht ping-pongers. 'k Hoop, dat we volgende winter net zo'n
gezellige wedstrild zullen hebben.

TSJANG-PONG-PANG.

VolksdcrnsÍeestqvond.

Voor de Volksdansfeestavond gaven zich tot nog toe ongeveer 20 dames
en 7 heren op. Er wordt al voor geoefend. Proberen jullie zo geregeld
mogelijk te komen ?

Er zal door de dames gedanst worden in de bel<ende groene jurken.
Nu is 't voor sommigen wel een probleem, hoe aan zo'n jurk te komen
en daarom wou ik eens vragen, of er onder de dames die zo'n jurk be-
zitten en niet meedoen, ook zijn, die deze voor die ene avond aan an-
deren willen lenen. 't Liikt me 't mal<l<eliikst, dat degenen, die dit doen
willen, het mii even zeggen. Je kunt het me wel even op de les op-
geven (Maandagavond) of bij me thuis: Hermelijnstraat 19.

MOEKE.

F. v. LAVIEREN
WINTERSOORD 11

Ruime sorteering
in Dames- en Heeren-

Ondergoederen,
Kousen, Sokken enz

Leden van ,,de Hazenl<amp"
ontvangen Sft korting op alle

goederen.

Meu bileerin richting
,,HET BINNENHUIS"

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

Telefoon 1OO7
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KAMPREGELS
voor de deelnemeïs(sters) Pinksterkcrmp.

1. De leiding berust bij het Bestuur, dat vaststelt, wat er geschieden
zal. HooÍdleider is de Heer Ir. G. van Sprang.
Ter bevordering van een goede gang van zaken onderwerpt iedere
deelnemer(ster) zich aan de leiding.

2. Niemand verlaat op eigen houtje kamp of clubhuis, zonder toestem-
ming van de kampleiding.

3. Ieder is bereid om mee te helpen bij het in orde houden van het kamp,
het verlenen van diensten bij de maaltijden, enz.

4. Ter bevordering der nachtrust wordt na het blazen der taptoe geen
leven meer gemaakt.

5. In het stro van de schuur wordt niet gerookt. Ieder zij voorzichtig
met vuur, binnen en buiten, ter voorkoming van brandgevaar.

KAMPUITRUSTING VOOR HEREN :

Niet te best pak, sportkleding (shirt, broekie, gymschoenen), regenias,
trui of pull-over, 2 à 3 dekens, Iaken of slaapzak, sloop (om met stroo
te vullen), toilet-artikelen, handdoek.

IDEM VOOR DAMES :

Niet te mooie jurk, trui of dergelijke, regenmantel, 2e paar kousen en
schoenen, twee lakens, slopen, handdoek, toilet-artikelen.

VOOR ALLEN:
Het is de bedoeling, dat allen brood bij zich hebben voor de avond-
maaltijd. Voorts is let mederlemen van een veldflesch zeer gewenst.
Ieder 

-zie 
zijn fiets van te voren goed na, opdat wij onderweg zoo min

mogelijk oponthoud hebben. Op de fiets natuurlijk een_ vlaggetje. Men
denke-er aan, dat bij de Jeugddienst een collecte wordt gehouden.
Wij vertrekken Zaterdag om hatf twee van de School Hazenkampse weg.
Thiriskomst op Maandag in de loop van de avond,

Het inleggeld bedraagt f 3.-, hetwelk uiterliik Zaterdag 23 Mei voldaan
moet w#àen bij de Sec. penn, Gelegenheid tot betalen tussen 3 en 4 uur
in het Clubhuis SPortterrein.

2842KORBEECK's Taxibedrij Groenewoudscheweg 162
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Vcrn het Secretqriqqt:

Nieuwe leden, ingeschreven in de

Meisjes I
IIa

Darnes IIIb
IIIc

Dames Sen.
Jongens I

F. Nipius,
R. Ribouville,
G. Drijfhout,
C. de Graaf,
M. de Smidt.
J. de Groot,
W. de Groot,
J. Hendriks,
T. Schoorl,
E. Krudop,
.loh. Vroon.

Ëekn

E. de Kat,
J. Muller,
LI. J. A, Meyer,
J. H. C. Meyer,
J. H. Loock,

Klokk. Mulo J. D. v. Laar,
C. Broeser,
J. G. Banties
Harry v. Ingen,
G. J. v. Gemert
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maand April 1936:

Jongens IIa

Jongens Afd
Heren lll

Coöperatie
Hoofdkantoor:

,rVooru itgang"
Burshardt v. d. Ber

Nijmegen
- Telef. 603

[J.4.
hstraat.

^_ 
Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Melkinrichting,

Slagerij, L^evensmiddelenbedrijf met g-Kruidenierswinïels,
Brand§toffen, Aardapp-elen, I Manufacturen 

"n O"Lórr,'
Tabak, Sigaren en- Sigaretten, Fijne Vleeschwareí,
Haarden en Haardkachels, I(achels en Huish. Artikelen

Brand- en Inbraakverzekering, Biikant. Spaarbank der Verbruikscoöpàraties
Ons Moederfonds geef_t aan leden uitkering bii bevalling, 14 dagengratis verbruik naar verhouding vàn hun afnaàè

Wordt Lid en Verbruiker
Vragen en

Vraagt spaarzefels bii
het

bezorgen in alle delen der stad en omgeving
onze bezorgers en in onze winkels, U-maak'Í U hierdoor
aankopen van goederen gemakl<eliiker



42- ,,De Hazenkamp"

s. J. KLETNLOOH Jr. P44!99_HEWEG 352
Telefoonnurnmer 3 519

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

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

Volkshuis houdschool
,DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT 199

Z-iarige Dagcursus,
voor meisjes van 72 jaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

l-iaarlijksche Avond- en Mid-
dagcursusseÍl in K0KEN
NÀÀIEN EN YERSTEI,LEN.

Spreekuur der Directdce: Vrijdags van 7-8 uur.

voor

Zoekt U
een woning ?

Geen makelaarskosten

Wendt U tot
H. SCHILT

MAKELAAR

GROENESTR. 36

Gouden Adelaar

RIJWIELEN
WILHELM MENNE

Burghardt Berghstr. 173

De Reparatie Specialist

Het betere adres
voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

BLOtI'/íENHUIS" D A. BEERENS - NIJMEGEN

Broeckhuysenstraat 9 Teleíoon 2060 Postrekening 111213

A.v.d.Waqrden&Zn.
KrcyenhoÍÍlcrcrn 216 TeleÍoon 2168

Installctie-Burecru voor
Gqs-, Wqter-, Sonitair
en Elecir. Instcllctiën

Lood-, Zink- en Mostiekwerken
Bcden, Geiisers, WqschtoÍels, Closets



Wenscht U neit en degeliik

SCHII,DERWERK z
rLI
J
tu
2

Ij
4

te€ren concurr. prijzen ?

vqn Schcijk
z
Tl

(^)

I

Huis-, Decorstie- en
Reciq mes ch i 1d er

Inzei{en vqn clle soorten Glas

§t. Annastraat No. 100

íe Ktas R ratie-[nrichtín

j4t WP tD

]:ftautsr*..'?f11't,
J{yw'elen ltoÍoen

NY},IEGEN
4:)_rË.L1tg(J6

W"uaaau*t

HANDEL IN BRAND§TOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

D. van Ingen &Zowen
BLOEMI§TET\I

Wolfskuitscheweg I76 - Te[.1435

BE!'E[-EI\i ZíCI-I BELEEFD é\ANi V(lL]R
F{ET LEVEREN VAN AI-LE SOORTEN

KAMER- EI_IEB{ÏL4NTEN,
ALSMEDE à[-[-E SGORTEN BLOEIVT.
WERKEN.

,#.#h{

WIJERS&C3
Van Welderenstnaat 59

Telefoon 949

Bouwrnatena[en
Brandstoffen

A. VAN DER §LUI§
AANNEMNR
Hatertscheweg 491

TelefoonnumÍner
Í364

Alle voorkomende Timrmer-
Metsel- en aanverwante

Werkeaamheden

l{ ieuwhouw, teparatie's, Rio[eerlngen



@
@

Dq;r
a
m
fr=

@
VE

lÈt

(!
E

FD
JJ

E.
o

?

=
-t

CO

o

a

=
,-\\J
-t\Jrïnz
ct)-l
L rl

=c-lAV
m
Ft,\,t
-cEÉ

{
-F]
-

FA0Z O> .
Ëi(§g i(=' I

E=ÈT?
a.e {(D (D)

rla
i.-§_i

€
(D

o
(r)

w
\J
oH
o
.ï,.{..

!

IË
p.

K
o
oH

ts

§

Wcc
H
vlz

K
oí+
oH
o
H
ry
(D

0-H
lÍX rLd-
H

s
P
-rJr
F§

o
u1
+..,i.Ft
sD
s§F+

t§
I

È'

I

-Jg
(}
tb

(»
È

n

z
td.

-JrJ
o

0e
t?

D.K.W.
Werelds beste Z-tact

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

I 10.00 Wegenbelasting per iaar
BENZINEGEBRUIK:

I L. op 5O K.M. Snelheid 65 Id.M.
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Garase KNOOP
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN -Franschestraat 56
Verhuurinrichting 4 -7-persoons wagens
Auto's zorrder chauf{eur

Telef. 3A22
ng, Benzine, Olie, Banden, enz.

Iyp. 0nulfiEnilr oEruÉft - GR0EIiESIIMT 311


