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Wegens ,oveÍgrote" deelname kon het Pinksterkamp dit jaar geen door-
gang vinden en in plaats daarvan werd een Knobelrit uitgeschreven.
Tweede Pinksterdag te half twee, stonden op het Hazenkampveld een
menigte !! dames in f Ieurige zomertoiletten en sportief geklede heren,
allen voorzien van een stalen ros, startklaar te wachten, (totaal 42 per-
sonen). Nadat onze directeur, voor deze gelegenheid voorzien van een
grote sigaar, door míddel van een miniatuur-dobbelsteentje de contröle-
punten uitgezocht had, was het Hazenkampveld te tien over half twee
ontvolkt en reden de deelnemers naar de diverse punten. Daar aange-
komen werd opnieuw meer of minder gelukkig gedobbeld en welgemoed
de nieuwe punten bezocht.
Van de rit zelÍ kan ik weinig vertellen daar elk paar aÍzonderlijk gereden
heeft, maar toch wil ik even Truus Rijksen en Ko oosterlaan vermelden.
die kans gezien hebben 3 maal tussen 't Hazenkampveld en Malden en
en daarna nog 3 maal tussen 't Hazenkampveld en Neerbosch heen en
terug te riiden. Nu zult u zeggen; ,,Dan zij zij vroeg klaar geweest,,,
maar twee lekke banden, een afgelopen ketting en een onwillig stuur
waren oorzaak, dar zij eerst te half zeven op het terrein arriveerden.
Het koppel Pietersen-Hubertus scheen met de omgeving van Nijmegen
zeer bekend te zijn, daar zij de kortste weg van 'l Hazenkampveld naar
Groesbeek over Mook kozen. onze Hans (de Benjamin der deelnemers)
zocht Neerbosch tevergeefs beneden aan de Stekkenberg. Maar niet-
tegenstaande deze kleine vergissingen kwamen de eerste deelnemers te
half viif weer op het Hazenkampveld terug en om kwart voor acht was
de hele lamilie weer compleet.
Prijswinnaars bleken tezijn: lsteprijs : CorVogel en Jo Sipma ; 2eprijs:
D. Hofstee en J. Kleinlooh ; 3e prijs : Pietersen en Hubertus.
De minimum-afstand die door deelnemers afgelegd was, bedroeg 2g km.
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en de maximum-afstand 70 km. Totaal is op deze nriddag door de deel-
nemers een afstand van 2200 km. afgelegd.
De Hazenkampers, díe thuis gebleven zijn, hebben ongelijk gehad dat te
doen, (vraag het aan .,Moeke" en Ko Oosterlaan, die extra uit Zaandant
overgewipt waren om deze rit mee te kunnen maken), want het weer
was prachtig en de fietsen hebben zich goed gehouden, uitgezonderd
een paar lekke banden en een gebroken ketting.
Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik mal<en om de ouders van
de leden die hun huis welwillend als contrölepost beschikbaar hebben
gesteld namens de deelnemers en ,,de Hazenkamp" vriendelijk dank te
zeggen en de hoop uit te spreken dat we bii een volgende gelegenheid
weer op hun medewerl<ing mogen rekenen.
Om een idee van een contrölepost te kriigen, zal ik U even een be-
schrijving van de als contrölepost ingerichte woning van onzen adjunct-
directeur geven.
Bii aankomst te Neerbosch werd men eerst naar het ,,secretariaat" ver-
wezen, bestaande uit een massief eiken schrijfbureau ter breedte van 2
meter en de heer Verbeek. Dit schrijfbureau was speciaal voor het goede
doel ingericht, want verschillende ingrediënten waren daarop geplaatst,
te weten: schrijfpapier, enveloppen, potlooden, vulpen, penhouders, inkt-
koker, vloeiblok, liniaal, gom, stafkaart en een dobbelsteen. Na de dob-
belsteen geworpen en verschillende formaliteiten vervuld te hebben, werd
de startkaart ingevuld. Vervolgens werd men uitgenodigd een ogenblikf e

te rusten op de daar aanwezige banken, divans, clubfauteuils, stoelen of
kussens. De echtgenote van den heer Verbeek maakte zich verdienstelijk
door onder de vorige bedriiven door te vragen wat men prefereerde:
rose o[ witte limonade of thee. Als dit gebracht was werden er koekfes
en sigaretten rondgedeeld, (voor volwassen mannen waren er zelfs si-
garen aanwezig). Het natuurlijk gevolg van bovenstaande gastvrijheid
was, dat er op een gegeven ogenblik 14 man tegelijk zalen le genieten
en over geen weggaan dachten. Werd er eindelijk toe besloten om op
te stappen, dan geleidde de heer Verbeek zijn gasten tot aan het tuin-
hek en wenste hen een goede reis toe.
Hazenkampers, ik ben uitgeschreven. Het succes van deze eerste rit is

dusdanig geweest, dat er reeds besloten is, binnenkort een tweede rit te
organiseren. Vraag hoe de deelnemers het gevonden hebben en de volgende
keer doen jullie allemaal mee We rekenen op 200 deelnemers.

G. J. TH.
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Schriif ik hier maar boven, een behoorliike titel kan ik n.l. voor dit
praatje niet vinden. Ja, lui, ik wou eens een ogenblikje met jullie praten,

want ik loop de laatste tijd met een beetje ontevreden gezicht rond. Nu

kun je bii jezelf wel zeggen : ,,Och, wat zielig," rnaar een feit is het,

dat m'n gezicht nu niet bepaald vrolijk staat. Daarom neem ik de gele-

genheid waar om miin hart eens uit te storten.

Om dan maat meteen met de deur in huis te vallen, vraag ik jullie,

waar heeft de familie op Hemelsvaartdag gezeten ? Bij de kachel soms

of hebben jullie des morgens liggen uitslapen ? Ik kom me daar dien

morgen op de speelplaats aan van de Hazenkampse weg en zie me daar

een troepje van t 35 man, waarvan de grootste helft meisjes en jongens

van de middelste groepen. Waar zàten jullie toch, oudere meisjes en

jongens ? Het was toch prachtig weer om des morgens een fijne wan-

deling te maken. Ik wiljullie vertellen, dat we die morgen genoten hebben,

we hebben fiin getippeld door de mooie boswegen van Groesbee[<.

We kwamen zo heerlijk moe thuis, fijn was dat, zo'n tippel.
Maar 't méést jammerlijke vond ik toch, dat ons Hazenkamp-kamp niet

door kon gaan. Ik wil jullie vertellen, dat ik een tijd nodig had, om daar

over heen te komen. Kerel, wat zonde vond ik dat.

Nou moesten we thuis blijven omdat we maaÍ met z'n twaalven waren.

Want al ben ik ook bijna alle jaren meegeweest, het is toch altijd weer

een heerlijke Pinksteren voor mij. Fijn zo'n paar dagen er uit, wèg met

ie zorgen, wèg uit de stad met al die straten en huizen en auto's en

karren, Een paar dagen uit in die heerlijke natuur, met de bossen en

bospaadjes en de zandweggetjes. Een paar dagen met héél andere lucht

in je longen, kerel wat heerlíjk ls dat toch. Een ogenblik uit je dagelijkse

beslommeringen, nu eens niet je nette pakkie aan, maar je kampkleding

waar ik me toch altijd nog het heerlijkst in thuis voel.

Nee hoor, niks van dat alles, met z'n twaalven moesten we thuis zilten
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door de ramen naar buiten koekeloeren Gezellig was dat. Bar . !

Ja dacht ik, wat nri. Weet je wat, eens even metCorThielegaan praten,

die heb ik laatst over 'n knobeltocht horen bomen. We hebben tezamen

gepraat en als de wind hebben we die tocht voor de Tweede Pinkster-

dag in elkaar gezet, t 40 deelnemers en deelneemsters waren om half

twee present. Ze hebben gereden hoor, kranig, kranig, ik heb er mijn

beste respect voor. En - het is geslaagd, reusachtig. Het was leuk on-

derweg, bii het echtpaar Verbeek in Neerbos was het reuzen-gezellig,

we werden daar onthaald op ranja, limonade, koekjes, cigaretten, enz.

Weet jullie dat er die dag door de Hazenkamp t 2300 km. is gefietst?

Je had'm moeten zien, onze jongste deelnemer Hans Möller opz'n eentje,

naar Groesbeek, naar Weurt, naar Berg en Dal, naar Neerbos, je had'm

moeten zien trappen.

Fijn kerel, kranig gedaan. En dan Corrie Vogel en Jo Sipma, die met de

eerste priis gingen strijken. 70 Km. hebben ze geÍietst.

Maar alweer, de meéste nreisjes en jongens van de middelste groepen,

+ 12 van de dames- en herenafd.

Waar zàten jullie toch, die ouderen? Waar is jullie enthousiasme ge-

bleven ? O, je moet me maar niet kwalijk nemen, maar zo no en dan

krijg ik de kriebel in mijn armen en benen. En dàt in een iubileumiaar.
Moest ie feiteiijk niet óverlopen van enthousiasme en geestdrift? Mannen

en vÍouwen, leden van de Hazenkamp, kleine, grote en middelsoort

Hazen of hoe je je ook noemen wilt, ilc ralcen op iwl,lie al,lemaa,l.
Laat je toch niet meeslepen in die sleur van laksheid en gemoedelijkheid,

Laten we er toch voor uèchtan dat dit ontzaglijke kwaad toch niet in

o/?,zo Hazenkamp komt. Zo nu en dan zou ik jullie allemaal wel eens

door elkaar willen schudden, want werkelijk, gelóóf me, ilc lcdn, niet

tegen die laksheid. Als we dóàr niet paal en perk aan stellen, dan gaat

de zaak op de fles.

En daarom, lui vóóruit, allen meehelpen, Laat je gezicht weer eens zien,

zet je schouders onder ons werk en tóón ie enthousiasme en je geest-

drift.
Denk er om' ik reketo er oP' 

HUISMAN.
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De feestavond is al bijna weer 2 maanden achter de rug, als dit stukje
onder de ogen komt van de Hazen, maar toóh wil ik er mijn indrukken
nog eens van weergeven. Als ík al zover was, dat ik tot de ouderen
gerekend werd, dan zoo ik dat misschien kunnen doen in een. paar
mooie, welgekozen zinnen, maar daar ik zover nog niet ben, doe ik het
korter.
Om het maar ineens te zeggen, het was een knalavond ! We hebben ge-
lachen, de hele avond door, en daar ging het toch om.
Het was wel heel moeilijk om je werkelijk in te denken, dat die drie,
oude, uitgedroogde, verwaande vrijgezellen, behoren tot de meest enthou-
siaste en opgeruimde leden van de Hazenkamp,
De twee dienstn+eisjes en de Engels-Duits-Frans-en-Spaans-sprekende
typiste hebben we maar even gezien. Het waren eigenlijk een paar korte
flitsen, maar leuke fliisen.
En dan die Jo, die de heren zo Íijn beet nam ; ik geloof, dat wij (tot
onze schande) geen van allen erg veel medelijden hadden met de be-
drogenen, maar veeleer vonden, dat ze 'm dat toch maar fiin gedaan had.
De inbreker was niet wat men met een val<term noemt ,,een zware jon-
gen" maar op-en-top de gentleman-inbreker (zo à la Sherlock Holmes),
ik geloof trouwens niet, dat Jo met iets minder genoegen genomen zou
hebben. Dat snorretje stond niet kwaad en de zwier waarmee de ,,as-
sistent" van Jo ook nog gauw die vaas ,meepikte" was kostelijk. Zo-
als ik schreef, veel medelijden met de drie heren hadden we niet, of het
moest zi1'n, toen Toon met een in-bedroefd gebaar op het afscheids-epistel
van Jo wees en er daarna als een lord-wanhoop aan toevoegde I ,Jo,
dat je dàt hebt kunnen doen". Ik vond mijnheer Frans toch verstandiger,
die even later als een ware triomfator met de flensjes van Jo kwam
aanzetten. (De optimist is een beter hervormer dan de pessimist, mijnheer
Frans !)

Dit is natuurlijk maar een heel korte weergave van alles waaÍvan we
genoten hebben. Maar nogmaals, de avond was af ! En daarom verdienen
alle speelsters en spelers de hartelijke dank van alle Hazen.

EEN JONGERE IN HET HAZENKAMP.
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Vervolg.

Tegelijk met de snelle bevolkingstoename begon de Japanse industrie
zich te ontwikkelen. Agrarisch betekent Japan niet veel ; wat de land-

bouw produceert, is voor eigen gebruik, en dat is onvoldoende. Het ver-
krijgen van het eiland Formosa, na den oorlog van 1895 tegen China,
heelt de voedselnood gelenigd, want Formosa is voor Japan het rijst-
eiland geworden, waar het voedsel gevonden wordt, dat Japan zelf niet
voldoende kan produceren.
De ontwikkeling van handel en industrie ging in een snel tempo en daar-
mede begon de tweede moeilijkheid in de vorm van gebrek aan grond-

stoffen. Het land heeft geen ijzerertsen, noch steenkool, rubber, tin of
petroleum, om maar een paaÍ van de belangrijkste te noemen. En zonder
grondstoffen is geen industrie goed mogelijk, tenzij dat men de grond-

stoffen invoert. Maar invoer kost geld, en om daaraan te komen, dient
men de producten, welke de industrie voortbrengt, te kunnen verkopen.
Daarmede komt men aan de derde moeilijkheid, n.l. de afzetgebieden.

Japan heeft al deze moeilijkheden aan den lijve gevoeld; gevoelt ze

trouwens nog steeds. Nu kan men op twee manieren te werk gaan bij

het oplossen van deze moeilíjkheden. Men kan de weg der onder-
handelingen betreden, of wel brutaal geweld gebruiken' En het is juist

deze laatste wijze, welke de machthebbers in Japan gemeend hebben te

moeten kiezen. Ik gebruik het woord ,,machthebbers", daarmede bedoe-

lende leger en vloot. Want deze ziin niet ondergeschikt aan de Japanse
regeering, maar staan er naast, en zijn slechts rechtstreeks ondergeschikt
aan den Mikado, den Japansen keizer.
Wat hier gebeurt, illustreert duidelijk, dat leger en vloot op het ogenblik
in Japan de eerste viool spelen. Vermoedeliik zou de Japanse regering,
indien zij zich althans ul,l,eett met de oplossing der moeilijkheden zou

bezighouden, een andere weg hebben gevolgd, n.l. die van overleg en

vreedzame indringing.
De vraag kan nu gesteld worden, of de verovering van het vÍoegere
Mandsjoerije, thans Mandsjoekwo genoemd, en het bezit van Korea en

Formosa, niet voldoende zijn voor de Japanse zucht naat expansie. Ver-
der kan men zich afvragen, waarom Japan zich iuist op China werpt en

niet in andere richtíngen zoekt.
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Er is een tijd geweest, dat vele Japanners emigreerden naar Californië,
hetgeen een ideaal klimaat voor den Japanner heeft. Maar hij is ook
iemand, die voor een voor westerse begrippen onwaarschijnlijk laag loon
(17 cents per dag) wil werken. Nu is de levensstandaard in Amerikà zeer
hoog, hetgeen evenzeer geldt voor de arbeidslonen. Het is dus te be-
grijpen, dat de Amerikaanse regering uit zelfbehoud, er toe overging.
de Japanners te weren. Hetzelfde geldt voor Australië, ook hier een land
met een voor Japanners goed klimaat, met grondstoffen (wol, ijzerertsen,
kolen) en een bevolkingsdichtheid van 0,8 per Km2. Voor Japan onge-
veer een paradijs op aarde. Maar ook Australië is een land met een hoge
levensstandaard en daarom is ook de regering van het Australische
Gemeenbest er toe overgegaan, de immigratie van Japanners te ver-
bieden.

( trf orrl,í; u er uol{cl,) .

Uit de bestuursvergqdering van Mcrandcrg 13 luni'38.

op bovengenoemde avond werd te g uur een bestuursvergadering gehouden op het
kantoor van onzen Voorzitter.
Notulen der vorige vergadering werden gelezen en vastgesteld.
Allereerst werden plannen voor een Voettocht nader besproken. Als datum werd be-
paald 26 tot en met 29Aug. Er zal een lijst worden opgehangen voor deelname, ter-
wifl buitengewone leden zich aan het Secretariaat kunnen opgeven. Verschillende on-
derhandelingen ziin gaande omtrent de route.
De Zuid-Eifel is het oorspronkeliik plan doch bij eventuele grensmoeilijkheden wordt
ook aan Luxemburg gedacht.
voor een Meisjeskamp werd als datum vastgesteld I tot en met s Augustus. over
een geschikte plaats is men nog aan het corresponderen.
op 29 Juni zal 's middags een bustocht worden gemaakt met de kleinere groepen
8 -13 laar naar Burgers Dierenpark.
Voorts wordt nog besloten dat op Zaterdag 18 Juni aan de Athlethiek-wedstrijden te
Oosterbeek, uitgeschreven door de K.N.A.U., zal worden deelgenomen.
Vervolgens worden nog enige zaken yan huishoudelijken aard behandeld en besloten
vóór het winterseizoen een ledenvergadering te houden waarin bestuursaanvulling
wegens bedanken van Mei. Schouten zal plaats hebben.
Te ongeveer 12 uur sluit de Voorzitter de vergadering.

De Secr.-Penn.: A. v. W.
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l{, 0, Schipperhein &Zn,
Ve rl . Ziekerstr . 142
ïeleÍoon 26708 - Giro 154078

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

Nijmegen

ADRES VOOR ALLE VOORKOIVENDE BLOEMWERKEN

TEGEN B]LLIJKE PRIJZEN

,,,T BLOEMENHUIS" D.A,BEERENS - NIJMEGEN
v, Broeckhuysenstraat 9 - Telefoon 22060

Postrekening 111213

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een beter product.

Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.

Doet de jeugd groeien.

LJ.A. Nijmegen
- Telefoon 26031

Wordt Lid !
Geven sratis .o^!:^n1:ry5[ïHr Moederfonds,

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de

SoÍety Íirst I 0roenewoudscheweg 162 - - TeleÍoon 24840

Voor brandstoffen geen beter adres.

Coöperatie,,Vo or ui tgan g"
HooÍdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92
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À. BRUINEWOUD
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Karpetten

Gordiin-
stoffen

Perzische

Tapijten

Fa. M[URITS DRUKI(ER

;-an ge Burchtstr.26-30
Tel.20124

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer

§laapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen,
Groenewoudse weg 162

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Meubileer-inrichting
,,HET BINNENHUIS''
J.H,TILDERS Jr.

St, Annastr. 53a
Telefoon 26073

J. ELBERS,
Coursing Rijwielen
Ook op termijnbetaling
Tandems te huur
Paddepoelseweg 4

- 

Reparatie-lnrichting :

TELEFOON 21125

D. J. DEKKER,
wE EZ=.N LA A N a §;Jri:,%::



60- ,,De Hazenkamp"

Er wcrs eens

een tijd dat we de lijst voor deelname aan

het Pinksterkamp ,,Oud-Leusden" met enige bezorgdheid in de zaal op-
hingen.
Zouden er niet te veel komen ? - Waar moeten we ze dan bergen ?

De schuur bij boer Geertsma is met 30 man toch wel wat volen kunnen
we meer dan 50 dames onderbrengen in het clubgebouw ,,lngeborg".
Dit waren zorgen waar het bestuur een 6 à 7 iaar geleden vóór Pink-
steren mee rondliep,
En nu? . . . 12 à 15 aanmeldingen; zo weinig, datwemoestenbesluiten
het dit iaar niet door te laten gaan. Waar is toch het enthousiasme ge-

bleven ? Wordt hetzelfde te eentonig ?

Wie daar toch enige malen geweest is zal toch moeten toegeven ciat er
elk jaar, bii aankomst één roep was : ,Wat is het hier toch Íiin." Men
voelde er zich direct thuis.
Is de priis een bezwaar ? - Fietst men tegenwoordig niet meer zo ver ?

Allemaal gissingen en een ooÍzaak is niet zonder meer aan te wiizen.
Zeker, de ouderen zijn len dele verdwenen; gehuwd, verloofd, enz.

Maar de jongeren, voelen die er niets voor ? Het schijnt van niet. Of
willen ze iets anders ? Dan moeten ze dat laten weten en laten ze daat
dan 't volgend jaar bijtiids mee op de proppen komen, zodat we erop

kunnen rekenen. Dus - 't volgend jaar allen mee! Waarheen ? Hoe?
We wachten op voorstellen.

De Secr.-Penn.

A. v. W.

Nieuwe leden ingeschreven in de

Meisjes I G. Harmsen,
A. E. Hoekstra,
I. Kallenich,

, L.S. Klokk. A. v. Assum.

maand Mei 1938:

Jongens I

, L.S Klokk.
,, Mulo

J. Bonel,
J. Schols,
J. Wijnbergen,
A Kaldenberg,
D. Wir.

MEDEDELINGEN:
Maandagavond, 27 Juni 's avonds g uur vergadering van
commissie in het Clubhuis op het Sportterrein.
Opkomst dringend gewenst.

het bestuur met contact-
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D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

LocrtbloemenUwtolk
zijn en VAN INGEN
Uw bloemist

Wolfskuilschewe g 176 - T e1.21435

A. VAN DER SLUIS
AI

MEGEN:
TeleÍ. no. 21364

Beveelt zich beleeld oon
voor qlle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegren

voorkomende reparatie's aan woningen en 1

HANDEL IN BRAND§TOFFEN

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

Decor-
en Reclome-

schilder

NIIMEGEN
St. Anncrstraot 98a

,,lDe ZoN"
Stoomwasscherij
ChemischeWqsscherii
Strijk-inrichtins'
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEG 247
TEL. 21740

NIJMECEN
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De grote verrqssing vctn
voor

350 cc KoPkleP vcn Íl.6gs.- voor
Geheel ingesloten kleppen - - Oliebcrd-kettinskost - - \

De MOTOB voor iedereen,
voor Sport, Zcrken, Genoegren:

GILLET i "","rtin_gvrij Í t,. 250.-

D. K. lil',. I onder 6o kg 'i ft. 245.-,t
2 Wereldberoemde merken

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

is Beslist
Meer
Waarde

A. \íV. BOOM's Motorenbedrij Í
v.d.Hcrvestraqtl2-I4 - Niimegen - TeleÍ. 23964

B . IiYf.. VY ov attof f1.525.-
200 cc Kopklep

Cardan-aandriiving,
Voetschakeling,

Kilometerte!ler,
Veerend achterframe

ïyp. t)flUl{l(EflU DEKíER -0Íoenostr. 31 1


