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Wqnt een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij is op Zijn schouder,
en men noemt Zijn Nccm ,,Wonderlijk".

De heerschappij op de schouders van een kind, is dat nlet te zwaar voor
kinderschouders ? Kunnen we ons in deze wereld strijd om de macht denken
en dan een kind ? En dan staat er, dat aan de grootheid dezer heer-
schappii en des vredes geen einde zal ziin.
En dan durft God in de kribbe van Bethlehem Zijn Kind neer te leggen.
Midden in deze wereld vol strijd en haat en zonde. En haat en zonde,
strijden verwoed om de heerschappij. En zii gaat hoe langer hoe verder
weg. Die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
Heerschappij, die steunt op geweld, is toch geen heerschappíjte noemen.
Als twee kerels met elkaar vechten, en één ligt onder en één boven, en
de eén heeft alle macht nodig, om den ander onder te houden, dat kan
men toch niet heerschappij oefenen noemen.
Is zo niet, wat heerschappij in de wereld wordt genoemd ?

Maar dat Kind, ons gegeven, groeit op, en als jongen is het zijn ouders
onderdanig
En als man gaat het Ziin
blíift Kind. Overal is het
,,Vader, vergeef het hun",

weg, zachtmoedig en nederig van hart. En het
Kind Tot aan het [<ruis, waar Zijn bede is :

en: ,,Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijnen
Geest".
Daarorn heeft God Hem ook uitermate verhoogd en een Naam gegeven
boven alle Naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie
en alle tong zou belijden : ,,Jezus Christus is Heer".
Dat is heerschappii
En men noemt Ziin Naam: ,,Wonderlijk".
We noemen Hem met vele Namen, die nauwkeurig omschreven ziin, en
waarvan de waarde precies bepaald is. En er is niet veel wonderlijks aan.
Maar als we naar dat Kind kijken, met de treerschappii op Zíin schouders,
dan staan we telkens voor onbegríipeliikheden. En als Hij in ons leven
voor ons komt, dan moeten we Hem telkens vragend aanzien, Heer,
waarom zó ? Er staat ergens, als fezus ziin discipelen rroorgaat, dat zii
verwonderd waren, en Hem volgend ziin zii verbaasd.
Kan het anders als wij Hem volgen, wiens Naam is Wonderliik ?

Telkens zal Hii ons dieper in de verbazing brengen. En 't hoogst zal
onze verwondering stiigen, als wii eens kinderen in het Vaderhuis zullen
ziin en 't zullen weten, dat kwam door het Kind, ons geboren, en
den Zoon ons gegeven. 

C.



,,De Hazenkamp" 117

Orp SKrs,
door A. HUISMAN.

Hazenkampers, wat is het jammer, dat we deze sport in Holland niet
kunnen beoefenen. Ware dit mogelijk geweest, dan zou een ski-cursus
steeds één van de eerste nummeÍs van ons winterprogramma vormen.
Dat zou echt iets voor ,,de Hazenkamp" geweest zijn.
Een sport, waarbij speciaal voor de beginneling. op de lachspieren ge-
werkt wordt op een reuze manier.
Driemaal was ik in de gelegenheid om er kennis mee te maken en het
waren mijn fijnste, vroliikste, maaÍ ook méest vermoeiende uren.
Steeds ben i[< in de overtuiging geweest, dat het skiën uitsluitend sport
was, doch toen ik in de landstreek van + 2000 M. hoogte arriveerde,
drong het alras tot me door, dat het allereerst een middel van vervoer
was. De sneeuwhoogte is daar t3 M. en je zult het wel gauw uit je
hooÍd laten om daar doorheen te waden, zodoende zag je daar ook de
bakker, de postbode enz. steeds op ski's, om de meer afgelegen woningen
te bezoeken.
Laat ik nu eerst even vertellen hoe een ski er uit ziet. Het is een lange
houten lat, die aan het vooreinde naar boven omgebogen is, een breedte
heeÍt van t 10 c.M. en de lengte, als de aÍstand tussen de toppen van de

vingers en de voeten, gemeten uit de gewone stand + armen hoog.
Op het midden van de ski (spreek uit ,,sjie") zit de z.g. ,,Bindung", de
plaats, waar de voet op rust. Men dient echter te weten dat niet de ge-

hele voet vast aan de ski wordt geklemd. Men zet de schoen op de

ski en nu wordt alleen het voorste gedeelte geklemd, de hiel is dus vril'

en kan zich dus op en neer bewegen. Zodoende loopt men dus, terwíil
daarbij de ski naar voren schuift.
En wat is nu eigenliik de ski-sport ?

Het is een sport van snelheid, durf, zenuwen, tegenwoordigheid van geest
en zodoende dus van bliksemsnelle beslissingen.
Met je sneeuwschoenen aan, je skibroek, je pull-over, muts en sneeuw-
bril, je rugzak op en voorziert van een paar stevige wanten, glijd je over
de zachte sneeuw. De hellingen af langs heuvels en dalen. Man, het is
zo ïijn over de dik besneeuwde velden te gliiden, overal ga jeoverheen,
bordjes met verboden toegang zie ie niet meer, geen sloten, geen hekken,
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alles onder de sneeuw. Zonder dat we het wisten, zijn we over een
schuur zelfs heengekomen.
Dat is juist het ongeloof'lijk mooie, de vriiheid, de zuiverheid van de
lucht en de prachtige gezichten, terwijl ie telkens weer opvalt, díe eeuwige
stilte van het door de zon bestraalde landschap, dat je zo weldadig rustig
aandoet
Is skiërr een gevaarliike sport ?

Dat behoeft het geenszins te zijn. Je kunt het gevaarlijk maken, zoals je
dat kunt bij hockey - bii voetbal, met je fiets in harde vaart een helling
afríjden of met een auto in snelle gang over smalle wegen rijden en bij
skiën, veel te steile hellingen te nemen. Maar het gaat zo met vele din-
gen, is men geoefend, dan waagt men ook meer. Turnen b.v. is hier een
mooi voorbeeld varr.
Eén opmerking moet ik echter maken, men moet goede gewrichten hebben.
Iemand die last heeft van slappe [<nieën of enl<els doet beter er maar
naar te kijl<en, aangezien het speciaal op deze gewrichten aankomt.
Verder moet je een behoorlijk ontwikkeld evenwichtsgevoel hebben, want
het gemis daarvan, maakt het iuist dat je als beginneling altijd zo on-
bedaarlíjk lachen moet, je zit of ligt meer, dan dat je staat.
Het staan op de ski's is niet moeilijk, het voortbewegen over vlak terrein
levert ook niet veel rnoeilijkheden, Ínaar o) die kleine heuveltjes, als fe
zo een in de gaten krijgt, begin ie al te lachen. Het is altijd zo verdraaíd
lastig, om dan ie evenwicht te bewaren en val ie, zie dan maar weer
dat je overeind komt. In Holland is dat niet moeilijk, val je in de sneeuw
dan zet je één hand op de grond en je staat weer, maar zet je híer hand
of been op de grond, ga je er tot ie schouder of ie heup toe in.

Dan met een heel stel bif elkaar, - wil ik je vertellen, als je ze zo in
combinatie ziet modderen, - dat de lach niet van de lucht is.

( Wordt aerz,olgd.)
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JA, HEEFT DE DIRECTEUR WAT
VOOR HET HAZENKAMPBLAADJE ?

Nou en veel ook, doch hoe dit allemaal tegelijk te zeggen. Laat me
daarom maar eenvoudig bij het begin beginnen en zien hoe ver ik kom.
Daar is mijn entree in de Hazenkamp, allemaal vreenrde gezichten en wat
erger is evenzoveel vreemde namen.
Voorstellen, elkaar be - zien, en - ja, - och - 't gaat wel ; eens af-
wachten wat voor vlees in de kuip, hè !

Zo is er dan reeds een goede maand voorbij gegaan, eén avond is zelfs
knal bont verlopen. (lk kan hier tevens wel even meedelen dat er bruto
g_ngeveer f 190 is binnengekomen en dat het netto + f l60zalbedragen.)
We hebben elkaar nu zó'n beetie leren kennen, de een meer, de ander
minder en het gaat zoals me reeds voorspeld was best.
De Hazenkampers zijn geschikte lui, het heet zelfs, dat, als je geen
vrienden hebt, je dan maar bíj de Hazenkamp moet komen en je hebt
ineens een 400 vrienden. Wat dàt betreft, valt het nre allemaal niets
tegen. Er zit een sportieve geest in de Hazenkamp. Daarom durf ikook
nu reeds wel wat meer te zeggen en wel het volgende.
Eerst de inleiding die de situatie aangeeft:
De dir. zit stiekum in zijn z.g. dir.-kamertje (de problenratiek vandedag
met zíin grote teen te bespreken en met heimwee te schouwen in zijn
theologische studieën).
Daar gaat de deur van het clubgebouw met een trap en een stoot open.
Hallo Klaas !

Zoo Piet, hoe gaat ie ?
Best !

Zeg, wat voert die
Maar Klaas, da je
en de deuren open
Oh, oh . stilte
Ja, goeie.
En men ping-pongt, sjoelt,
't Is er een recht gezellige
worden uitgebreid ook.

nieuwe dir. toch eigenlijk hier uit ?

da nou nie weet : kachels aanmaken, kolenscheppen
en dicht doen en, - hij draagt de sleutels.
. aha zullen we ping-pongen ?

bobt, zingt en doet velerlei in het clubgebouw.
drukte en de spelmogelijkheden zullen nu nog

Spel-mogeliikheden. Is het leven soms
Men vraagt: ,,doen die Hazenkampers

ook een spel hier in Nijmegen ?

nu niets dan spelleties in het
clubgebouw ?"
Ja, ào ongeveer wel, doch ik geloof dat de geest er toch wel zo
sportief is, dat men na er op attent te ziin gemaakt dit als een eenzij-
digheid zal inzien. Om er kapitein Breunisse bij tehalen: "Ontwikkelingzonder opvoeding is waardeloos. Hebben de Hazenkampers in Nijmegen
dan allemaal zo'Í1 gemakkkelijk leventje, dat ze er al voldoende aan
hebben om samen spelletjes te doen ?
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Vast nÍet: Ook in Nijmege.n is het leven hard en moeilijk. - Wat dan?
Is men misschien moe, moe om te denken, te moe om interesse te hebben
voor het leven zelf, te moe om werkelijk het leven tot diep en gelukkig
levqn te maken, te moe om de moeilijkheden werkelijk beet te pakken
en er midden in te springen. Is men er tevreden, wanneer men ziln le-
ventje zo gemakkelijk en gezellig mogelijk leeft ?

Op dit alles antwoord te geven zal me niet mogelijk zijn, zal dit alleen
ook nooit kunnen. Dit moeten we samen doen.
Samen ? - Wat bindt de Hazenkampers eigenlijk sanlen ? Ja, ik weet
het niet, ik hoop dat we er samen nog eens achter zullen komen.
Mag ik het eens eerlijl< zeggen : ik vind het op 't ogenblik nog min of
meer een bijelkaar gekomen hoopje mensen dat al of niet om 8 uur komt
en om half I I weer vertrekt en in dien tussentijd . . gespeeld.
Zijn het dan kinderen ? Neen, maaÍ ze spelen over hun 7-orgen) moeiliik-
heden, angsten en pijnen heen. Waarom - ja - waarom niet !

Hazenkampers, we vinden elkaar misschien wel aardlg, maar daar hebben
we, als het er op aan komt, geen van allen iets aan,
Het ontbreekt de wereld aan waarachtige Liefde. Het ontbreekt de Ha-
zenl<amp aan r,vaarachtige liefde. - Hebt elhaar lief zoals we onszelf
liefhebben.

Beste Hazen en Hazinnen, dat hebben we toch allemaal zo hard nodig:
liefde, waarheid, echtheid. Dit waait f e niet aan, daar zul ie mee moeten
vechten.
Waar is dat gevecht in de Hazenkamp? Of vechten ze niet, m.a.w.,zijn
ze er dood ? - Neen dat geloof ik nooit !

Dan hoop ik dat jullie' verborgen striid en mijn verborgen striid samen
zal worden tot éen gezamenlijk openstaan voor de Waarheid en de Liefde.
Wagen we dat, dan zal ons dit in moeiliikheden en strijd brengen, die
ons hecht aaneen doet sluiten, die ons doet beseffen wat we aan de
Hazenkamp hebben ; die ons aan de Hazenkamp zal binden voor je hele
leven, omdat je daar een brokje leven vanuit hebt meegekregen dat be-
tekenis heeft voor altíjd.

Ziet eens, zullen we werkelijk rvat aan elkaar hebben, dan moet het tot
een onderling gesprek komen, eerlijk en sportief. Wat vinden jullie daar-
om, van de volgende avonden ?

Zeg op of geef le op.

Kring I: ,,Wat doen we in de Hazenkamp".

" II: ,Waarom geloven wij".
, III : Algemene praat- en vraag-avond".

Eventuele andere plannen en ideeën vernemen we graag.
Opgaven vóór I Januari: St. Annastraat 269.

J. J. K.

Naschrift Redactie : Dit artikel lol<t natuurliik nieuwe vragen en andere beschouwingen
uit, We zouden haast zeggen, 't is met opzet zo geschreven, dat het ie punten geeft
om nieuwe artikelen uit op te bouwen . wie grijpt de pen ? Vóór 6 Januari s.v.p.
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IEIEINI IPIRAÀII]IE OVIEIR S]IIEIRIRIEINI
door
Ir. G. VAN SPRANG.

Als we op een mooie zomeravond, buiten in het donker naar de hemel
kijken, zien we, dichterlijk uitgedrukt, ,,het ontelbre sterrenheir,,. Het
aantal sterren, dat men met het blote oog l<an zien, is echter geenszins
ontelbaar. Met geduld, goede ogen en enige oefening, telt men er niet
meer dan drieduizend aan de halve hemelbol. De rest - en dat zijn er
heel wat meer - , is voor ons ongewapend oog onzichtbaar, gedeeltelijk
als gevolg van de onmetelijke afstand, waarop die sterren van ons ver-
wijderd staan, oÍ wel doordat zij zoó weinig licht uitzenden, dat ons oog
dat niet meer als licht kan waarnemen.

Met behulp van de grote kijkers, die men tegenwoordig gebruikt, is het
aantal der sterren dat wij thans kennen, enorm toegenomen. Dat aantal
bedraagt nu millioenen. De grootste reflector, die op het ogenblik bestaat
is geplaatst in de Mount Wilson sterrenwacht in Californië. De middel-
lijn van de spiegel bedraagt 2f meter. Men is echter bezig een spiegel
te maken met een middelliin van 5 meter. Waar deze geplaatst zal rvor-
den, ís nog niet bekend. Met deze grotere kijker kan men dan tweemaal
zo veÍ de ruinrte in zien, zodat te verwachten is, dat binnen afzienbare
tijd, als gevolg van waarnemingen met die grotere kijker, onze kennis
weer buitengewoon verrijkt zal worden.

Nu moet men niet menen, dat het werk van een sterrenkundige daarin
bestaat, dat híj zijn gehele leven iedere nacht met het oog aan de kijker
op de loer ligt. Het resultaat zou klein wezen en bovendien zouden
's mans ogen het niet uíthouden. De taak der kijkers is niet zozeer het
dichterbij halen der sterren, dan wel het verzamelen van een zo groot
mogelÍjke hoeveelheid licht, dat de betreffende ster uitzendt.

Voor de zeer ver verwi;'derde sterrenbeelden, die ons ongewapend oog
in het gunstigste geval als heel flauwe vlekjes aan de hemel waarneenrt
en ook voor de zwakke sterren, die praktisch geen licht uitstralen, ge-
bruikt men niet de ogen, maar een goed fototoestel met een gevoelige
plaat. Het verschil tussen het netvlies van ons oog, dat de lichtindrukken
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als prikkels opvangt, welke al naar gelang der sterkte, de lichtbron flauw
of duidelijk doet schijnen, en een gevoelige plaat, is dit : Al ontvangt ons
netvlies ook nog zo lang een flauwe lichtprikkel, het effect blíifthetzelfde,
d.w.z. wij zien er niet beter om; het beeld door de lichtstralen naar ons

oog overgebracht blijlt flauw en onduidelijk. Hoe langer echter een ge-

voelige plaat een flauwe Iichtindruk ontvangt, des te scherper en duidelijker
wordt het beeld, dat na de ontwikkeling op de plaat te voorschijn komt.
Terwill wij bij heldere zonneschijn (met sterk licht dus) niet langer dan

een onderdeel van een seconde belichten, moet de sterrenkundige, die
meestal met zeer zwak licht moet fotograferen, dit uren achtereen doen.

In een sterrenwacht draait door middel van een uurwerk de koepel, waarin
zich de kif ker bevindt, en dus ook de kijker met het daaraan bevestigde
fototoestel, met de schijnbare beweging van de hemel mede. Daarbiibliift
dus de kijker steeds gericht op een bepaalde ster of sterrenbeeld. Indien
belichting gedurende éen nacht onvoldoende is, dan wordt de afsluiter
dichtgeknipt en belicht men de volgende nacht verder.

Op deze wijze heeft men van uiterst ver verwijderdesterrenbeelden, die
voor ons oog zelfs met de kijker gewapend, geen voldoend duidelijk beeld
gaven) duidelijke foto's verkregen. Onze kennis ten aanzien hien'an is
hierdoor zeer verrijkt.

Ik heb de uitdrukkingen ,zeer ver" en,uiterst ver" gebruikt, maar wat
betekenen deze eigenliik ? Voor een voetganger is de afstand Niimegen-
Amsterdam ver, voor een automobilist niet, voor iemand in een vliegtuig
nog minder. Ver is evenals warm en koud een betrekkelijk begrip, af-

hankelijk van de maatstaf die we aanleggen.

We kennen allemaal ons zonnestelsel, waarbij de zon in het midden staat?
Onr haar heen wentelen zich de z.g. planeten. negen in getal, waaronder
ook onze aarde behoort. Heel veel verder weg staan de vaste sterren.
De zon en haar planeten ziin onze naaste buren in het heelal' Nemen
we bijv. de gemiddelde afstand van de aarde tot de maan. welke iets

meer is dan 380.000 km, dan is die volgens aardse verhoudingen be-

hoorlijlr ver. De omtrek van onze aarde is immers maar 40.000 km. De

zon, die gemiddeld 150.000.000 km van ons verwijderd staat, is (alweer

volgens aardse verhoudingen) geweldig ver weg. Ik verzeker U echter,

dat diezelfde zon) sterrenkundig gesproken, vlak bii ons staat, om van

de maan maar niet te sPreken.

Om U dit duidelijk te maken, denken wij ons het zonnestelsel zÓzeet

verkleind, dat het in een ronde zaal past met een middelliin van 13 meter.

Men denke zich dan de zon, die niet groter is dan een graankorrel, in

het midden van de zaal en Pluto, de buitenste planeet, juist tegen de

wand aan. De dichtstbiizrinde vaste ster, waarvan de afstand op dezel{de
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schaalverkleindwordt, bevindt zich dan 25 km. van deze zaal verwijderd.
U gevoelt thans wel, dat er waarheid schuilt ín het gezegde, dat de zon,
sterrenkundig gesproken, vlak bij ons staat.

De kilometer is een weinig geschikte maat om er de afstand der sterren
in uit te drukken, daar hij als eenheid veel en veel te klein is. Men heeft
daarom een andere lengtemaat gekozen, die men het lichtjaar noemt.
Deze naam zegt U vermoedelijk weinig; ik zal U derhalve verklaren
welke atstand door het begrip ,,lichtjaar" wordt uitgedrukt.

Uit onze natuurkundelessen herinneren \ re ons nog wel, dat het licht zich
voortplant met de voor ons onbegriipelijk grote snelheid van 300.000. km
per seconde. De afstand nu, die het licht in één jaar aflegt, noemen wii
het lichtjaar. op dezelfde wijze zou men kunnen spreken over lichturen,
lichtminuten en lichtseconden. Een eenvoudige berekening laat ons zien,
dat een .lichtjaar gelijk -is aan 9/z billioen kilometers, een getar van
dertien cijfers. De afstand vafl onze aarde tot de naastbijzijnde -vaste ster
is 4t/3lichtjaar; de zon haalt niet meer dan 81/3 lichtminuut. zii staat
dus inderdaad wel vlak bíj, als wii haar afstand vergelijken met die van
de vaste sterren.

(Wordt aeruolgd).

Zeker tot €rrote vreugde von olle Hozenkompers kunnen we mederen dqt onze
directeur weer geheel hersteld in Nijmegen is terugrgekeerd en met Írisse moed
oon 't werk zql gqqn.
we heten hem vcrn hqrte welkom bii zijn terugkomst en wensen hem veel
succes met de voorbereiding voor de a.s. uitvoeringr.

Coöperatie,V o or ui tgang" LJ.A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat. - Telef. 0OS

_ Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Melkinrichting,
Slagerij, L-evensmiddelenbedrijf met g KruidenierswinÍels,
Brandstoffen, Aardappelen, - Manufacturen en Dekens,
Tabak, Sigaren en Sigaretten, Fijne Vleeschwaren,
Haarden en Haardkachels, Kachels en Huish. Artikelen

Brand- en In braakverzekering, Biikant. Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geef.t aan leden uitkering bii bevalling, 14 dagen

g r a t i s v e rb r u i 

I rif ïï 
t: 

it'ï-",rËï,ltï|" 
a rn a m e

Vragen en bezorgen in alle delen der stad en omgeving
Vraagt spaarzegels bii onze bezorgers en in onze winl<els, U maalit U hierdoor

het aankopen van goederen gemakkeliiker

2842KORBEECK's Taxi bed rijf Groenewoudscheweg 16.2
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N . V. F AT U 14 o n s e v'" 
ï:;' :,'oï L:ï :,ï *',i e n,, v a n r 845

Wget U. d3t er in 1934 44705 Verkeersongevallen hebben
' plaals genao r

Neemt daarom een Verkeerspolis. Voor f 3.- per jaar is U ver-
zekerd tegen de kosten van:
Ziekenhuis-verpleging,60 dagen àï4.- p. d. 40 Doktersvisites à f 2.50
Operaties, enz. - f 150.- Vervoer v. d. getroffene f 5.-
Verbandmiddelen, enz. f 50.-

Elh volgend gezinslid f 2.50.
gmsg@@t@ww waow W§$weg@wt @w @wgewàwga

%" @. & &WW%W, @w wesWewWseWe w @W &§à §$ W eW. %@ 2@

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

f 5,00 waardebons

geven recht op een vergroting
Box-Cqmercr Í 3,50

ïos en Íilm

Maatkleding kleedt beter

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat 16
NIJMEGEN

J. B. VAN LAAR
Mn. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING

IwaalÍ nrs. in brndje, ingebonden Í í,-,
DRUIíI(ERIJ DEIfl(ER - OR(IEIIESTR. 31í,

GG666666GG66666G6666666
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

888RR§ 8§ 888R 8§8R §88 8§88

I.F. HEI]MANS,
ORKEST-DIRIGEN1

Pontqnusstrqqt 17

Engelse Lessen

Viool onderricht
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Gczelle

-

Rijwielen
(ook vqnoÍ Í I,- per week)

A. BRUINEWOUD
v. Longeveldstraot 43

hoek Dcolsche wegr

TeleÍoon 3070

. voorLtnoteums

Karpetten Eetkamer

Gordijn- Zitkamet
stoffen Slaapkamer

Perzische BUreaUkamer
rapijten KLEINMEUBELEN

Sigarenmcgqzijn
,,DE POST"

[t|, 0, Schipperhein&Zn,

Verl. Ziekerstr. 142
TeleÍoon 734 - Giro 154078

St. Annostrcct 234
TeleÍoon 2162

NI]MEGEN

Kracht-
en Schelinstallaties
Radio

Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU
SCH EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen,-Tel. 3664
D. J. DEKKER,

Behanger-Stoffeerder
Croenestr. 3l 1 Te1.2693

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

RI]TAX

TeleÍ. B

en 1008
Betrouwbaar,
Vlug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu reau,
Touringcar-
en Taxib edrijf

MOLENSTRAAT
87

Vraag ons de

R & D-stalen I

Eèn telelc..!e en

U hebr de R&D

ilàl?i!oekcn thui!
Nóq eer telel..i!e
.r ,n den korct mo-

selijke. tijd ademi U

in een nreuw, Írisch,

Íleur'9 Ínte.ieur Voor
den lutt€len Prrj' van

'lèchb 
enkele sul'

dersl Want R&D be-

héíq i5 behalve mooi
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Vaxr DE lR,rrr»acTilrE.

't Wordt misschien heel ondankbaar gevonden dat ik als Redacteur ga
klagen, terwijl het Decembernummer van ons blad vier extra pagina's
nodig had om alle bijdragen te kunnen plaatsen. Natuurlijk ben ik alle
schrijver(sters) heel dankbaar voor hun artikelen, vooral de Heren van
Sprang en Huisman, die beiden een soort vervolgverhaal in dit nummer
begonnen zljn. Dat geeft een heerlíjk rustig gevoel, je weet je tenminste
voor een paar maanden ten dele geborgen. Weten jullie wel dat er soms een
paar dagen voor het blad diende te verschijnen nog niets, rnaar dan ook
helemaal niets geen copie aanwezig was. En toch moet iedere maand
het blad verschijnen, er moet zelis wat in staan. Mijns inziens mogener
aan dat ,wat" ook eisen gesteld worden.
Er is mij meer dan eens verweten dat ik tè hoge eisen stelde en maar
te gauw iets afkeurde.
Nooit heb ik een artikel niet willen plaatsen, ontdat het mijzelf te onbe-
duidend leek, maar altijd legde ik het terziide omdat ik het de Hazen-
kamp onwaardig vond.
Meestal waren de niet-geplaatste inzendingen nromenten uit het werkelijke
Hazenkampleven, jammer daarom vooral, dat ze nietopgenomen werden.
Maaralsikerover nadacht, moest ik tot de conclusiekomen: ,,2ó'mVer-
eniging en zó'n artikel", dat klopt niet, dat sluit elkaar uit. 'k Heb altijd ge-
probeerd niet tè hoog tegen de Vereniging op te zien en niet tè laag op
het artikel neer te zien en toch vond ik dat er wel eens iets uitgescha-
keld moest worden.
Bedenkt goed dat er vele mensen zijn die de Hazenkamp alleen hennen
uit het Verenigings-Orgaan. Eigenlijk moet ik zeggen, er ziin mensen
dre alleen door het blad in aanraking komen met de Hazenkamp' In aan-
raking komen rret iets of iets kennen is een groot verschil.
Zover ik het beoordelen kan is het voor een buitenstaander tot nog toe
onmogelijk geweest de Hazenkamp uit ons blad te leren kènnen. Er
wordt-immerÀ veel te weinig geschreven over het gebeuren in onzever-
eniging, 't bliift hoogstens bèpèrkt tot een verslag van een .kamp- of
voriitoétrt. Maar er §ebeurt toch veel meer, zowèl op sportterrein en zaal
als in ons clubgebouw.
Als ik dit schrijT, heb ik net bezoek gehad van onzen níeuwen ,,diÍ" zo-
als hii zichzelÏ noemt. We spraken over het blad en hij rrro€g me o.a.

hoe ik aan copie kwam. Ik vertelde hem : ,,Je vraagt die en die en nog
eens een andeien dan lukt het je rnet veel moeite enkele bladzijden vol
te krijgen". ,,Maar dat is glad verkeeÍd"was't antwoord. ,Decopiemoet
ongeviaagd binnenstromen en dan is het werl< van den redacteur om te
kie-zen, te schaven en samen te stellen". Dat is ineens een openbaring
voor me geworden en 'k zal de toekomst minder somber inzien, als het
voor lullie Hazenkampers ook een openbaring is.
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Tenslotte nog een enkele opmerking. Als iullie éénmaar een toezegging
hebt gedaan voor éen of ander artikel, houd je dan aan je woord. §ömï
hoor ik op het laatste ogenblik, dat je er van aÍ ziet te schrijven en dan
is 't meestal te laat, om nog een ander te vragen.
zo had ik deze keer toezeggingen voor verslagen van de conversatie-
avond van kapitein Breunesse efl van de ,,Bonte Avond". Niets heeÍt me
tot heden bereikten de termiin van inzendíng is al weer lang verstreken.
Begint allemaal het Nieuwe Jaar niet alleen met goede voornemens,
maar met daden De prettigste Nieuwjaarspost voor mil zal ziin:

,,COPIE VOOR HET HAZENKAMPBLAD "!

VRIJDAG, DE, llde DECEMBER,

,DE tsoNTE AVOND" is schitterend geslaagd, financiëel zowel als moreel. Maar
daar willen we 't nu niet over hebben, daar een geestig verslag van te maken,
laten we aan de humoristische hazen over. Hoe ontítond ,,de- bonte àvond ?"
Wel, een zeer iiverige haas vond (en dat zijn we allen met hem eens) de clubavonden
knal, maar, er was één bezwaar: we hadden voor de druk bezochte avonden te wei-
nig spelmateriaal. Nu was de vraag, hoe komen we aanméérvandatspul ? Genoemde
haas heeft lopen, 4tten, staan te dènken en te piekeren : ha I hij had ien reuze idee,
een. pracht-plan! we moesten een soort bazaar organiseren. Nu gauw naar onzen
clubhuis-directeur. Die was daarvoor wel te vinden, fauw wat lui bïj elkaar getrom-
meld, en zo zat daar dan op vrijdag 20 Nov., heel deiiig ,,cle voorbereidings-ömmis-sie" bijéén. Even .een kor.te uiteenzetting van ,,de bontö avond", (zoals wj deze met
algemeen goedvinden zouden noemen.
Ja en nu hoe of wat. Een kunstzin_nige haas zou een. of wel h e t Hazenkampmonu-
ment, in onze mooie .kamer op de 

"muur kladderen (hetgeen hem goed ger'ur.t ,sr.
Toen kwam 't_ los, grie.zelkamer. grabbelton, busgooien, sihieten, spiji<erslían, kurÉ-
prikken, _hengelen enz- Daar zouden dan priizen aàn verbonden zijn,maar hoe kwamen
we aan die dingen ? Zel[ kopen. nee, dat was te riskant. Na veel gezwam hadden we
een.reuze-oplossing.. We.rekenden op..de_goedgeefsheid van veel Èazenkampfamilie's,
e_n daarin zijn we.niet teleurgesteld. Hulde aan alle schenkers(sters).
Ool< het bestuur danh voor de f 10.- uit de kas.
De grote kamer van den heer Koning bleek haast te klein voor de vele cadeaux, die
zeer actieve hazen, bij.leden en ook wel bij niet-leden, aan huis hadden opgehaald.
Het.was een zeer g.ezellige avond woensdag g Dec. thuis bii den heer Konirig. Ge-
weldig zoveel geschenken er binnengekomén waren. Daar zat de commissià weer,
eerst maar thee, één van de dames was zo bereidwillig de taak van den gastheer (bii
gebrek aan-een. ga-stvrouw) over te nemen en thee tè-schenken. Nu delriizen vèri
delen over de 11 of 12 attracties die we hadden.
't Werd nu een doorelkaar gieren, en een drukte ! De één sjouwde dit en de ander
dat, voor z'n afdeling, zó, dat onze directeur, ten einde raad, voorstelde, dat er maar
een paar lui, (die b.v. nachtpermissie hadden), zouden blijven, en de rest moest maar
gaan. De ijverige lui dreven, na luidruchtig gegroet, met onze Moeke, die ook nog
even een kijkie was komen nemen, aÍ. En zo bleven dan de stoere werkers, Giis, .lo:
han,_ of le we! de ,,Lange Smit" achter, om met den heer Koning de boel verder-te
regelen. Zo naderde ,,de Grote Avond' al meer en meer.
Qo1_deldqg en Vriidag waren Gijs, Johan en Henk met onzen, al onmisbaargeworden
clubhuis-directeur, de gehele dag bezig met timmeren, versieren, pakjes en pakken,
hale.n _en brengen_ enz. Dan verder wàs onze schilder druk bezig.' Vrijdag de 11de,
's middaqs in 't clubhuis, wat een gedoe ! Aardappels schillen en sniiden, ia, want we
kreqen ook-patate's frites. De heerliike, verleideliike lucht zweefde al door de gangen
en zalen. Wat is er gesmuld 'savonds! Toch slaakte een keukenprinses een zuchtiran
verlichtirg toen dat ,.spul" op was. Maar nu raak ik toe aan de avond zelf, en dat
zouden we aan een ander hazensoort over'laten. 

N.
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VntNt HEr SrrcmETArRllAAT.
Uit de bestuursvergadering van Zaterdag 21 Nov. ten huize van den

heer Huisman.

De 2e Voorzitter de heer v. Sprang opent deze vergadering. Hii deelt mede, dat de

Voorzitter wat later zal komen. De overige bestuursleden en directie ziin aanwezig.
Hij heet allen welkom en in 't biizonder de heer J. J. Koning de nieuwe leider van het
clubwerk.
Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De w. n. Voorzitter
brengt een verzoek over van den heer Flier om er bij de leden nog eens op aan te
dringen om meer copie voor ons blaadie.
Vervolgens wordt besloten met de volksdans door te gaan om de 14 dagen, wanneer
voldoende animo blijft bestaan.
De extra turnlessen zullen doorgaan voor dames op Zaterd'ag van 5-G uur en voor
heren op Dinsdags nó I uur.
Hierna wordt de regeling voor de komende conversatieavonden besproken. De datum

voorKerstavond 
"vordt 

definitief bepaald op Woènsdag 23 Dec. Ds.Creutzberg en de

heer Koni,rg zullen hun medewerking verlenen, terwijl de heer Drost, ons Senioren-
lid bereid gevonden is, een koortje te leiden voor de verschillende zangnummers.
De heer Oosterlee is inmiddels ter vergadering verschenen en neemt de verdere

leiding over.
De datum voor de uitvoering lvordt nu definitief vastgesteld op 6 Maart a.s.

Hierna worden door den Voorzitter twee belangrijke aangelegenheden ter sprake
gebracht om vast in overdenking te nemen, n.l. om in Nov.1937 eenbazaartehouden
voor steun aan ons clubwerk en verbetering en uitbreiding van ons gymnastiekmate-

riaal en voorts, in verband met ons 10 jarig bestaan in 1938, het doen opvoeren van

een grote Hazenkamprevue.
Met fantastische plannen schetst de Voorzitter zijn ideën hierover, die de duizenden

in gedachte doen toestromen, doch hiermede bedoelende, dat het van belang is, dat

een ieder eens vast ziin gedachten hierover laat gaan.

Nadat nog verschillende kleine aangelegenheden zijn afgehandeld, sluit de Voor-
zitter deze vergadering met dank aan Mevr. Huisman voor de gastvrijheid'

De Secr.-Penn.: A. v. W.

Nieuwe leden in de

Meisles I
Meisles ll
Meisies Klokk. L.S.
Dames IIIa

maand November:
G. Peters.
Jo Lubbers.
N. Verloop.
J. Hoekman.

Jongens Klokk. L.S.

Jony'Lns IIa" "

Heren III : H. Koets;

H. Mulder.
J. W. Tap.
C. Verburg.
A. v. d. Zee ;

J. C. Zuidema.

Het Clubhuis is open :

Dinsdagavond van 8 tot 10.30 uur, leeftijd boven 14 jaar.: Ping-pong-avond.

Vrijdagavond van 8 tot 10.30 uur.: Schaakavond.
Zaterdagavond na 8 uur, leeftijd boven 16 iaar.
Zondagmiddag: 3 -5; 's avonds na 8 uur, als Zaterdag.

Het adres, genoemd in advertentie van H. MILO, (zie 2e bldz. omslag) is veranderd
en thans: GROENEWOUDSCHEWEG 162'

Drukke,ij Dekker - Groenestr. 3ll
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Pqul von Schqijk
Huis-, Decorqtie- en
Reclumeschilder
Inzetten van qlle soorten Glos

St. Annastraat No. 100

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-Zl5a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

le Klas Re aratie-lnrichtin

D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

lVolfskuiischeweg 176 - Te[. t4Bb
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BEVEÍ-EN ZICI-{ BELEEFD AAI\,i VOOR
HET LEVEREN VANALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALX-E SOORTEN BLOEM-
WERKEN.

VrA-ryal

.]-ltat,lts=
JQwhlen ltoÍoreo

NYI'IE6EN
,t- TEL:t8o6 -n
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WIJERS&Cg
Van Welderenstraat 59

Telefoon 949

Bouwmater.ialen
Bran d stoffen

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertscheweg 491

Telefoonnumflter
r364

Alle voorkomende Timmer-
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

tlieuwhouw, Reparatie's, tioleeringen
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D.K.W.
Werelds beste Z-taet

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

l-10.00 Wegenbelasting per jaar
BENZINEGEBRUIK:

1 L. op 5O K.M. Snelheid 65 K.M.
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OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting,l-7-persoons wagens
Aute's zonder chauffeur

Garage KNOOP
Franschestraat 56

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