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De uitvoering ter gelegenheid van het tienjarig bestaan is een groot
succes geworden. Daar zijn we het allen over eens. Dit succes is te
danken aan de grote inspanning en de vriendschappelijke samenwerking
van velen, niet het minst van jullie, leden van de Hazenkamp. Jullie
hebt je bij de voorbereiding en tiidens de uitvoering ten volle gegeven
aan het slagen van onze jubileumsavond. De geest was voortreffeliik;
er heerste een opge\l/ekte sfeer van kameraadschappelijkheid die zijn in-
vloed ook op het publiek in de uitverkochte zaal deed gevoelen.

Het Bestuur dankt alle Hazenkampers hartelijk voor wat ze gedaan

hebben om de 19e Maart tot een dag te maken, die bij ons allen lang
in goede herinnering zal bliiven, voor de prachtige bloemen op de receptie
van het Bestuur en voor de mooie klok, waarvan we hopen, dat die nog
eens in ons eigen gymnastiekzaal zal priiken.
Hazenkampers, we gaan het derde lustrum in ! Aan jullie de taak om

onze Vereeniging in de toekomst krachtig en fris te houden.

HET BESTUUR.
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Beste Hcrzenkompers(sters) !

De redacteur van het maandblad, die als gewoonlijk weer verlegen zat

om copie, kwam op de listige inval, dat ik deze maand eigenlijk een af-

scheidswoord moest richten tot de Hazenkampers. Nu was 'k helemaal

niet van plan met stille trom te vertrekken, maar datgene, wat ik nog

op mijn hart had, had ik lullie willen zeggen op de avond, dat ik offici-

eel afscheid neem van ,,De Hazenkarnp"' n.l. op 7 Mei'
Toen ik dat den heer Flier meedeelde, kwam hij met 't argument, dat

ik dan natuurlijk zo ontroerd zou ziin, dat ik geen woord kon uitbrengen.

Zoals je ziet, ben ik voor dat argument bezweken. Bovendien heeft deze

manier 't voordeel, dat ik m'n woorden rustig kan wikken en wegen,

terwijl ik op 7 Mei onder de indruk van 't ogenblik en in m'n enthou-

siasme bij de aanblik van een zaal vol Hazenkampers zou kunnen komen

tot lichtvaardige beloiten en dergeliike ; ik zou b'v. in staat zijn jullie

uit te nodigen, me eens allemaal te gelijk te bezoeken en daar de be-

lofte bÍjvoegen, je desgewenst kost en inwoning te verstrekken.

Als ik dan tot de proza van't dagelilks leven teruggekeerd zou z,iin,

zou ik denken: Wat ben ik begonnen; veronderstel dat ze komen!Zie-
hier de verschillende redenen, waarom iullie in 't maandblad dit, miin

geschriif vindt.

op m'n kamer hier in Niimegen vertoont sinds einde Maari 't behang

een rechthoekig donker plekle; tot die tijd toe hing daar m'n lidmaat-

schapskaart van ,,De Hazenkamp" en belette de zon dit plekje dezelfde

kleur te geven als de rest.

Die kaari is vorige maand ingeleverd en als m'n oog op die muur valt'

word ik er telkens aan herinnerd dat ik nu geen Hazenkamplid meer

ben. Ik kan 't me nog niet goed voorstellen ; als je 10 jaar + 5 maanden

lang een avond per week geregeld naar ie les in de gymzaal of op het

velà gegaan bent en dat houdt plotseling op, is dat een vreemde ge-

waarwording, vooral als ie anderen wel ziet gaan'

Nee, het is niet zo makkelijk, een Vereniging, waarin ie zoveel jaren

met plezier hebt gewerkt vaarwel te moeten zeggen'

,De Hazenkamp'i heeft in deze periode van 10 jaar een grote hoeveel-

Éeid vreugde in mijn leven gebracht; zowel door de prettige lesuren,

avonden, iochten en kampen, als door de vriendschap en vriendelijkheid

die ik van de leden, groot en klein ondervonden heb. Ik dank iullie daar

allemaal nog heel hartelijk voor, lk dank ook de leiders en mijn mede-

bestuursleden voor de prettige samenwerking gedurende de jaren dat ik

bestuurslid ben geweest.
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Ik vond het indertijd een hele eer, tot bestuursfiO g;oren t" *ord"n
en al gauw bleek het, dat 't niet slechts een eer, maar ook een genoe-

gen was. Ik heb 't nooit gevoeld als een karwei (behalve \ryanneer er

over damescostuums verhandeld moest worden, daar heb ik nu gelukkig

niets meer mee uit te staan). Nooit dacht ie : bah, vanavond bestuurs-

vergadering, nee 't was altijd weer een feest waar ie graag een deel

van je nachtrust voor over had. Hoe zou zo'n vergadering ook vervelend

kunnen zijn rnet een voorzitter die aan de meest prozaïsche punten van

de agenda door z'n nooitfalende fantasie nog een poëtisch tintie weet te

geven ; als b.v, de directeur voor 't programma van de uitvoering dood-

nuchtere knods- en stok-oefeningen beraamt, stelt de heer Oosterlee voor,

Batavieren met lange baarden op te laten treden in dierenvellen, met

horens, klauwen en hoeven er nog aan; oÏ bij de stokoefeningen de

heksen van de Brocken op bezemstelen door 't luchtruim (r'an balcon tot
balcon in de Vereeniging) te laten zweven als zijnde een nieuwe attractie
(ik kan het nog altijd niet anders dan als een zeer negatief compliment

van onzen anders zo holfelijken voorzitter beschouwen, dat hii mij toen

als opperheks wilde laten optreden). Maar wat ik nu verteld heb zijn

eigenlijk geheimen uit de bestuurskeuken, dus daar houd ik gauw mee op.

Buitengewoon prettig heb ik het ook altijd gevonden dat de leden het

ons als bestuur meestal vrii gemakkelijk maken. Nu ia, er wordt wel eens

een beetje gemopperd I maaÍ waaÍ gebeurt dat nu niet ; de lui menen 't

niet zo kwaad. Het komt in ,,de Hazenkamp" toch nooit voor dat in een

l<amp of waar ook de goede toon verstooÍd wordt door vervelende din-

gefl, ik herinner me tenminste geen enkel dergelijk voorval ; 't lijkt me

ook dat de laatste tijd meer dan vroeger de leden zelf mee de verant-

woordeliikheid voelen voor de vereniging en die ook op zich nemen'

Dat gaat de goede kant uit; een veÍeniging, die een ilinke groep van

zulke leden heeÍt, kan een stootje lijden. Ga zo door lui, en als 't eens
,n tijd wat minder goed gaat, loop er dan niet tussenuit, maar houdt de

anderen er bij.
Maar ik merk dat ik schoolmeesterlijke taal ga uitslaan,'twordtdus hoog

tijd dat ik ophoud. Voor degenen, die van plan ziin me de eerstvolgende

dagen te vragen wanneer ik nu eigenlijk wegga (dat hoor ik sinds 19 Mrt'
eni e malen per dag) zeg ik't hier maar vast:26Aprilbeginikinzaan-
daÀ ; de 25ste ga ik weg. M'n adres daar is Parkstraat 38. Ja, ik nodig

je heus allemaal uit eens te komen, (dÍt zeg ik weloverwogen) maar. . .

niet allemaal tegelijk, Je zult met tedere zoígen omringd worden door

Co Oosterlaan, die met me meegaat om m'n huishouding te bestieren'

En nu, tot ziens op 7 Mei.
8 April '38. W. SCHOUTEN.
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Weer verzocht de redactie mii een paar

woorden op papier te willen zetten' Ditmaal

doe ik dat met een gevoel van weemoed, om-

dat hetgeen wii vreesden, werkelijkheid is ge-

worden. MienSchouten heeft Nijmegen verlaten'

Zii is eén dier leden, diè vanaf de oprichting der

Hazenkamp, steeds op de bres heeft gestaan voor

onze Vereniging. Er was haar nooit iets te veel

waar het de belangen der ,,Hazen" gold' Zii was

eenleidsterdiewarm voelde voorde noden van

de jeugd, steeds opgewekt en met een onuitputtelilk repertolre van

kanrpliedies en -spelen. Zii kreeg niet voor niets haar bijnaam "Moeke"'

IkherinnermijonslaatstePinkster-kampopoud-Leusden.Hetwasàl
regen wat de klok sloeg en de stemming in huís was' dank zii Mien

schouten, uitmuntend. Hoe hebben wii niet gelachen op Landzegen over

het ,,Geval uit de Betuwe", waar zii een dermate onvervalst dialect

sprak, dat menige Betuwnaar haar beniid zou hebben'

Wii zullen haar zeer missen' niet alleen in de bestuursvergaderingen,

maar ook op clubtochten en in kampen'

Hartelijkhopenwii,dathethaarinalleopzichtengoedmogegaanin
zaandam, waar men natuurliik spoedig ervaÍen zal waartoe zii in staat

is. Moge daar ook het werk haar in alle opzichten voldoening schenken'

zij laat hier vele goede vrienden achter, die heel blij zullen ziin haar

weeÍeensdehandtekunnendrukken'EndaaromMien'voorlopig"tot
ziens" op ons iaarfeest' 

G. VAN S.RANG.
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Op gevaar af, eventueel niets nieuws te vertellen, wil ik aan dit conflict

een paar woorden wijden, en wel in hoofdzaak aan de motieven, die er

toe geleid hebben. Daarmede is echter geenszins gezegd, dat ik het eens

ben met de manier, waarop Japan meent zijn probleem op te moeten

lossen, De methode van het brutale geweld is nooit goed te praten.

Als we het over de wereldpolitiek hebben, dan spelen daar steeds drie

zaken een belangrijke rol bii, en wel : grondstoffen, bevolkingsoverschot

en afzetgebieden. De politiek der grote mogendheden is daarmede inder-

daad zeer nauw verbonden'
Toen Japan in lB54 opengesteld werd voor het verkeer met de wes-
tersche mogendheden en Amerika, was het een land waar nog een toe-

stand heerste, zoals wii die in de vroege Middeleeuwen in Europa gekend

hebben. Het land had toen ongeveer 25 millioen inwoners, en was in de

100 jaren, die aan de openstelling vooraÍgingen' eigenliik niet noemens-

waard in bevolking toegenomen. De bevolking was n.l. van Staatswege

beperkt en men had kleine gezinnen'
Nauwelijks was Japan echter opengesteld, of deze geboortebeperking

hield op. Nu moedigde dezelfde Staat, welke eerst kleine gezinnen had

voorgeschreven, het vormen van grote gezinnen aan. Gezien de vrucht-

baarheid van het Japanse ras, begon toen een -enorm snelle bevolkings-

toename. Thans telt het land ongeveer 75 millioen inwoners en het jaar-

lijkse bevolkingsoverschot is, ondanks de zeer hoge kindersterfte, biina

1 millioen.
De bevolkingsdichtheid is ongeveer 700 per Km2, terwiil België, het dichtst

bevolkte land van Europa, het niet verder brengt dan 300 per Km2. Als

men nu verder bedenkt, dat slechts ongeveer 77o/o van het land in cul-

tuur is gebracht, dan staat meteen de eerste grote moeiliikheid helder

voor ons. Het eerste grote probleem voor Japan is: ,Hoe kom ik aan

het voedsel voor mijn grote bevolking?" of, wat op hetzeltde neerkomt:

,,Hoe raak ik miin bevolkingsoverschot, dat ik met de voortbrengselen

van miin land alleen, niet voeden kan, kwiit ?"
(Wordt vervolgd.)

Graag hadden we deze maand een trouwfoto geplaatst van onzen Adj.-Directeur met

,', ,ior*. - Tot nog toe bereikte ons helaas geen geschikte afdruk"
We hopen dus oP de volgende maand.
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Uit de bestuursvergcdering vcn VÍijdcg I April 1938.

Aanwezig voltallig bestuur, benevens de heren Huisman, Verbeek en Pennings.

De heer A. Oosterlee opent deze vergadering te circa half negen. Na enige mede-

delingen van huishoudelijken aard worden de notulen gelezen en goedgekeurd.

Naar aanleiding der notulen vraagt de heer v. Sprang of omtrent de Oecumenische

Jeugdbeweging iets nader is beslist. Ondergetekende deelt mede dat de heer Groten-

huis namens de Hazenkamp zitting zal nemen in het voorlopig Comité dat 'in Mei een

avond zal beleggen.
Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de ver. ,,De Haard" om deel te

willen nemeil aan een mars voor vrouweliike leden, ter gelegenheid van de opening

van hun nieuw clubhuis. Besloten wordt zo mogelijk hieraan deel te nemen.

Vervolgens wordt een en ander besproken voor de te houden feestavond op 7 Mei a.s.

De voorzitter verzoekt Mei. Schouten, - die ons gaat verlaten en dus haar laatste

bestuursvergadering mee maakt - op deze feestavond aanwezig te willen ziin waar-

door in het bijzijn van alle leden een officieel afscheid kan plaatsvinden.

Vervolgens wordt besloten voor de jongere groepen een ïeestmiddag in het gymnas-

tieklokaal te organiseren op Woensdagmiddag 20 April.
Voor Hemelsvaartdag wordt voorgesteld een gezamelijke wandeltocht te houden,

Vy'at betreft het traditionele Pinksterkamp, hiervoor zie men bij ,,laatste berichten'"

Bij genoegzame deelname wordt z m. weer een meisjes- en een jongenskamp gehouden'

De plannen voor een buitenlandse voettocht kunnen in verband met den politieken

toestand, nog moeiliik worden vastgesteld

Dan krilgt àe heer Pennings het woord en stelt voor ziin werk met Pasen te doen

eindigen, daar dan vrijwel het seizoen voorbij is.

De heer P. verontschuldigt zich min of meer dat hij niet heeft kunnen doen wat mo-

geliik het bestuur verwacht zal hebben. Hij zegt dat een leider voorditwerkminstens

éen winter aanwezig moet zijn eer hij ingewerkt is en iets kan beginnen.

De voorzitter antwoord den heer P. dat hii zich heus niet behoeft te verontschuldigen

dat het hem niet direct gelukt is van dit werk iets te maken. Het bestuur is er wel

degelijk van doordrongen dat dit niet zo eenvoudig is' De voorzitter zegt den heer

Pennings dank voor hetgeen hii heeft kunnen doen'

Tenslotle wordt nog beÀloten om op 22 April de laatste conversatieavond te houden

in dit seizoen, waarvoor Ds, Pop toezegging heeft gedaan om een onderwerp in te
leiden.
De voorzitter zegt tenslotte Mel. Schouten en den heer

zondere gulle onthaal op deze avond ter gelegenheid

Schouten en het a.s. huweliik van den heer Verbeek met

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
De Secr.-Penn.: A. v. W,

Verbeek dank voor het bij-
van het afscheid van Mef.
Mej. v. Vucht Tijssen.
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Als dit nurnmer van jullie blaadje uitkomt heb ik jullie alweer verlaten.
OÍfr,cieel zeg ik dat niet tegen alle (dames- en heren-, d.i. clubhuis-)
leden : doch oi{etol,ij lc tegen die stuk of 20 die ik ken.
In z'n geheel het resultaat overziende van deze 3fu maand, kan ik -dunkt me zo wel zeggen : we hebben niet veel aan elkaar gehad.
Verstandíg zal ziin nu niet aan elkaar de schuld te gaan geven : ,,Jullie",
,,nee U .", enz. - Want dat is tijd en praat vermorsen.

En nu - allen gegroet ! We zijn
onduidelijk gepasseerd ; we hebben
ten afscheid de misthoorn blazen.
soonlijke groet.

als schepen in de mist (!) elkaar heel
elkaar nauwlijks gezien,laten we dus
Het kleine clubje getrouwen 'n per-

P. J. PENNTNGS.

Aan het bestuur vctn "De Hqzenkomp".
Het is nu bijna tien jaar, dat de Hazenkamp bestaat, In die jaren is er
heel wat tot stand gekomen, (ik behoef dit niet allemaal op te noenren)
en heel wat werk door het bestuur verzet.
Nu wil ik eens iets schrijven, of liever gezegd vragen, over al die uit-
voeringen en avondjes, die in al die iaren ziin gegeven.
In al die jaren is er heel weinig rekening gehouden (om niet te zeggen
niets) met de Hazenkampsters die in een winkel werkzaam ziin.
Waarom kunnen de uitvoeringen niet eens op een andere avond gege'
ven worden als op Zaterdag? Waarom is het Winterfeest weer op Za-
terdag gegeven, terwijl mii Woensdag toch ook een heel geschikte dag
lijkt ? Nu spreek ik nog niet van dergelijke andere avondjes.
Houdt het Bestuur dan nooit rekening met de Hazen, die van 's morgens
8 tot 's avonds 9 uur in de winkel moeten staan ? - Het is toch wel te
begrijpen, dat, wanneer men een hele dag gestaan heeft, niet veel lust
meer heeft om na 9 uur nog naar een uitvoering of ander avondie te
gaan !

Deze Hazen zouden ook gaarne aan het Winterfeest hebben medegewerkt
en hadden op die dag de vrije morgen of middag kunnen nemen, doch

'sZaterdags is dit uitgesloten.
Ik hoop dat het bestuur nu ook eens voor deze Hazen op zal komen
en zal zeggen bij een volgende uitvoering of avondje :

Wij moetelL eet?, auond, witzoeken, tfi&a,t'op ALLE Hozetc lcwt-
hornen / (en deze is zeker wel te vinden).
lk hoop in het volgend blad hier iets nader over te lezen. ,n HAAS.



36- ,,De Hazenkamp"

INGESCHREVEN LEDEN IN DE MAAND MAART:
Vcrn het Secretqricrqt :

a. WERKENDE LEDEN:
C. C, Alberts,
A. Speijers,
J. Theunissen,

Meisjes I
Jongens IIa
Dames IIIa

b. BUITENCEWONE LEDEN:
Mejuffr. C. Kaldenberg,
N. v. Dykhuyzen,
W. J. A. Schouten,
J. Dekker, (Kwakkenberg),
L. v. Doorn,
C, Oosterlaan,

en de heren: L. Companjen,
Adr. Dekker.

De Hazenkamp-feestavond is definitief vastgesteld op Zaterdag 7 Mei a.s., 's avonds
7a5 in de Kleióe zaal van ,,De Vereeniging".
bpeóuàu.à-r;l woiden èen'toneelstukjó g-etiteld: ,,Muggen om een kaars"'
Ààfr a1e leden boven tÀ iaar zal een 

'Uó#iis van tóeging op naam worden verstrekt.
Vóor vertoofde en echtgeíàtekenoot) kan men introïuc[ie àanvragen aan het Secre-
t"ràutt óro"newoudseïeg SÖ1. - (Deze bewiizen zijn strikt persoonlijk)'

In de afgetopen maand werden aan het secretariaat, behalve van M.ej. Schouten, nog
een vieital 'lidmaatschapkaarten ingeleverd wegens vertrek naar elders, n.l. door de

Oàà.. M. en J Schuld,'J. Kruit en-M. Smink Dit viertat, dat echte Hazenkampsters
;;r*, zijn veË iaren tro-uwe leden geweest, die biina rimmer een. les verzuimden'
'Wii ;b;#, trun in hun nieuwe woonllaatsen veel.goeds.toe en zijnovertuigddathun
geóachten nog menigmaat naar de Hàzenkamp zullen leiden'

ln dit eerstverschiinend maandblad na de Uitvoering, wil ik_nog eens harteliik- dank
,àgà"n ;;;-"lltla.íen, ,oor het mooie geschenk waÈmij op de uítvoeringsavond werd
overhandigd' 

De Secr.-Penn.: A' v' w'

Lqcrtste Berichten:
Door ,onvoorziene 'omstandigheden is het Clubhuis 

"Lands-Zegen" 
te Doorn Voor

pin[ltuiku,np-niót beschikbaír. We ziin er,echter nog iuist op. tijd in. geslaagd beslag
i" lË"n"n óo .lneebors" te Oud-Leusden. Vele anderé leden, die prettige herinn,eringen
àà,i-öïí-lóiràéí t uUU-"n. zutlen dit toejuichen en de nieuwelingen aansporen ditkamp
mee te maken' 

De Secr -Penn. : A. v, w.

GOlulDlEN ll ulEllItElullMl,,QlulllclK".
Deze maand vierde onze Niimeegse Vereniging ,,QUICK" wel een zeld-

zaam Jubileum. Als een Sportvereniging haar 50-iarig bestaan kan vieren,

dan hoeft niet met grote woorden de lof gezongen te worden. Zo'n lang

bestaan spreekt voor zich zellt getuigt al voldoende van de innerliike

kracht en de gezonde leiding.
Wel spreken wii dan graag nog onze allerbeste wensen uit voor een

verderè periode van bloei en sportieve geest en hopen op een bliivende

goede samenwerking met onze eigen Vereniging'

HET BESTUUR.



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

LootbloemenUwtolk
zíjn en VAN INGEN
Uw bloemist

Wolfskuilscheweg I 76 - T e1,21435

A. VAN DER SLUIS
Al
NI]MEGEN
Nlr
E I ,.r""lt zich beleeÍd oon

Ml voor qlle voorkomende

Witwerken
Schoorsteenvegen

voorkomende reparatie's aan woningen en

x
HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-216a

Telefoon 22608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Gouden Adelaar

RIJWIELEN
De Banden-Koning

WILHELM MENNE
Burghardt v.d. Berghstr. 173

PAUL VAN SCHAI]K

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostraqt 98a

,,lDs ZoN"
Stoomwosscherij
ChemischeWqsscherij
Strijk-inrichting
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEG 247
TEL.2t740
NIJMECEN



De grote verrcrssing vctn
voo

350 cc Kopklep van Í1. 6g5._ voor
Geheel insresloten kleppen - - Oliebcrd-kettinskcst - -

De MOTOR voor iedereen,
voor Sport, Zaken, Genoegen:

GILLET i ,.,..tingvrij í tt. 250.-

D. K. w. I onder 6o kg I ft. 245.-,r
2 Wereldberoemde merken

D.K.W. Dienstmachine 200 cc, fl. 375.-

is Beslist
Meer
Waarde

A. \M. BCOM's Motorenbedriif
v.d.Hcrvestrcrq Ll2-14 - Nii rne gen - TeleÍ. 23964

B . ^ilI/f..I/Y oY attaf 11.525.-
200 cc Kopklep

Cardan-aandrdving,
Voetschakeling,

Kilometerteller,
Veerend achterframe

rvp. onur[Én! orxrrn - qrÀGnestr. at i


