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Bii het scheiden van het oude jaar is het in zaken gewoonte, om de
balans op te maken. Wat betreft onze stoflelijke bezittingen, daaromtrent
weten wij, dat wij allen armer zijn geworden. Of wij dit moeten betreuren meen ik ontkennend te moeten beantwoorden. Hoe staat het in dit
opzicht op geestelíik gebied ?
Op de debetzijde van deze balans, onder de passiva dus
staan
posten,
die betrekking hebben op onze verhouding tot God: de
alle
creditzijde
vermeldt Gods verhouding tot ons.
- de activa dus - onze
Beginnende met de passiva
schulden
- zal het totaal ongetwijfeld, bij een volkomen ongeflatteerde balans, zeer groot zijn,
Laten wíj toch vooral bij de beoordeling dezer schulden, tegenover God
eerlijk zijn en niet te gernakkelijk allerlei in ons oog onbeduidende zaken
uit het aÍgelopen jaar, vergeten. Met drogredenen en goedkope Irasen
kornen wij er niet als we staan voor Gods majesteit.
Maar als dat zo is, en inderdaad een ontstellend groot debetsaldo zal
blijken aanwezig te zijn, dan verkeren wij in staat van iaillissement met
onze lege handen | )a, zo is het ook, maar dat is op zichzell beschouwd
geen reden om te wanhopen. Want zijn uiteindelijk niet de lege handen
en het waarachtig schuldbesef juist die dingen, waarmede wij voor Gods
aangezicht kunnen en mogen treden ?
Is het niet zó, dat als wij, onze schuld waarachtig beseffend, met onze
lege handen tot den Vader gaan, zeggende : ,Wees mij zondaar genadig,
Ik kan het niet Heer; Gij l<unt het alleen, Neem mij aan als Uw kind",
dan zullen ervaren, dat Zijn liefde zó groot is, dat Hij ons faillissement
kan en wil opheffen en onze lege handen vullen ?
Welnu, de creditzijde van de balans vermeldt éen post, doch dat is een
geweldige: de lie{de Gods.
Laten wij daarmede het oude jaar afsluiten en het nieuwe beginnen. Al
worden we dan stoffelijk armer, geesteliik zullen we meer dan rijk zijn.
G. v. S.
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&to ange was,&eto\e lnWn^.
Als ik dit stukje aanvangl is het Nieuwe iaar 1941 reeds weer een eind
op weg. Toch dwalen mijn gedachten terug naar het jaar 1940, het iaar
dat we nooit meer zullen vergeten'
Het begon met ijs en het eindigde met iis, en wat er zich in de tussengelegen maanden afspeelde zal iarenlang in onze herinnering blijven
voortleven. Nederland in oorlog, duizenden mannen moesten hun militaire plicht vervullen. Ool< onze Hazenkanrp moest een groot aantal van
haar mannelijke krachten missen, om overal in den lande hun grootse
plicht te doen. Ook ondergetekende en zijn mede-leider waren opgeroepen.
Dikwijls dacht ik toen aan onze Hazenkamp en hoe dankbaar was ik,
dat ik na g lange ntaanden kon terugkeeren tezamen rnet de heer Verbeek en ons werk weer konden vervolgen met de prettige gedachte, dat
De Hazenkamp nog was, zoals we haar in Augustus '39 moesten achterlaten.

De heer Lampe heeft die maanden knap werk geleverd en zich prachtig
van zijn moeilijke taak gekweten.
Hoe oneindig dankbaar waren wii allen, dat al onzeHazen-gemobiliseerden ongedeerd terugkwamen uit die ontzettend moeiliike dagen.
Zo konden wii weer Kerstfeest vieren met ons allen om aandachtig te
luisteren naar het Kerst-evangelie en het Kerst-verhaal.
Zo is 1940 toch voor ons goed geëindigd.
1941 begint met sneeuw en iis en overal in den lande ziin de
schaatsen ondergebonden en genoot bijna iedere jongen en elk meisie
van deze bij uitstek Hollandse sport. Het heeft voor onze Hazenkamp
slechts één nadeel, n.l. dat de lessen in deze periode slecht bezocht
worden. Maar natuurlíjk ben ik teveel sportman) dat ik niet zou weten
waar deze absente Hazen allemaal zalen. Allen hadden de iizers onder
en gleden met Ílinke vaart over de gladde baan of lagen met hun buik
op de slede om eens fijn een heuvel aÍ te gliiden.
Toch hoop ik dat jullie nog tijd kunt vinden op ie lessen te komen, het
is niet leuk voor ons om aan een man of viif, zes les te geven, Speciaal
wanneer er een uitvoering in zicht is.
Op 5 April n.l. zullen we, tezamen met andere Verenigingen' een Gymnastiek-Uitvoering geven in de grote zaal der ,Vereeniging" ten bate
van het monument voor gevallen Nijmeegse militairen"

ook
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Onze Hazenkamp komt op dien avond uit met

1.
2.
3.
4.
5.
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:

Knotsoefeningen voor dames;
Vriie oefeningen voor heren ;
Rhönrad voor jongens;
Springkast voor jongens;
Oef, met ijzeren ring voor heren.

Vele jongens en meisjes der lagere afdelingen zullen zich nu afvragen :
Gaat onze eigen uitvoering nu ook door ?
Ja, dat is nu, door die gezamenlijke uitvoering op 5 April wel een moeilijkheid geworden. In principe was door ons Bestuur besloten dit seizoen
een uitvoering te geven, maar we hadden toen niet kunnen rekenen op
deze kink in de kabel. Zeker weet ik, dat ieder bestuurs- of gewoon
lid een uitvoering zou willen als we vanouds gewend waren, een tot de
nok toe gevulde Vereenigingzaal, een daverend programma enz. Maar
de vraag zal nu zijn ol we weer voor een uitverkocht huis zullen mogen
werken.
Eerstdaags zal echter het Bestuur daaromtrent een beslissing nemen en
horen jullie hierover nog wel meer.
Dus jongens en meisjes, span je krachten weer in, we zullen een moeilijk
jaar tegemoet gaan, maar evenals altijd, reken ik ook nri weer op je
enthousiasme, die De Hazenkamp als altijd gekenmerkt heeft.

A. HUISMAN.

1e KWALITEITBROOD

BAKKERIJ EELMAN
TELEFOON 213c-2
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Bíi de overgang naar het nieuwe jaar wens ik namens alle Bestuursleden
alle Hazenkampers een ,,Veel Heil en Zegen" voor 1941.
Als ik aan het jaar 1940 terugdenk, dan drukt mij allereerst het besef,
dat 1940 in het grote wereldgebeuren veel onheil heeft gebracht. Het leek
mij als een waanzinnige droom, dat dit toch nrogelijk was. Naast dit
alles is er toch nog reden tot dankbaarheid. Wat 1941 ons zal brengen,
dat weten we niet. Maar angst voor de toekomst kennen wij niet.
Laat komen, wat komt, wij zullen er ons doorheenslaan. Aldus hebben
wij een vast vertrouwen in de toekomst.
Terugziende op het jaar, dat voorbijging voor onze Hazenkamp kunnen
wij niet anders dan dankbaar ziin.
Vele onzer gemobiliseerde leden ziin weer behouden in De Hazenkamp
teruggekeerd. De Hazenkamp staat nog steeds trots, want ze is dit afgelopen jaar zonder noemenswaardige kleerscheuren doorgekonten. Wat
het aantal leden betreft, dat bleef vrijwel op peil. De lessen worden de
laatste tijd weer regelmatig bezocht en op het terrein geven de voetballers
en hockeyers acte de présence.
En nu gaan we allen 1941 in, Als eerste nuntmer van het Hazenkampprogram van 1941 staat er, zoals jullie wel van onzen Directeur gehoord
zullen hebben, weer het medewerken aan een uitvoering op. Deze moet
nog beter worden dan al de vorigen.
Hazenkampers, dat kan, maar dan moet U allen hieraan medewerken.
Geef U met vol enthousiasme aan dit plan.
Bezoek regelmatig de lessen en als U dan allen hieraan voor de volle
100 procent medewerkt, dan zal het lukken ook.
En zo gaan we met een gerust hart de toekomst tegemoet.
P. A.
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Het artikel, getiteld zoals hierboven aangegeven en ondertekend door
,,Een Haaske", voorkomende in ons blaadje van December 1940, zal ditmaal niet beantwoord worden door v. S., maar door het bestuur ; dit ter

vermijding van misverstanden.
Naar het ons voorkomt, heeft het Haaske niet geheel begrepen waar het
eigenlijk om gaat. In de laatste alinea van ziin artikel wekt híi de heren
bestuursleden op, De Hazenkamp in de hockeybond te laten gaan. Deze
bestuursleden zullen dan zien, dat wij geen gek figuur zullen slaan en
heel wat meer successen zullen boeken dan de voetballers.
Haaske, het gaat niet in de eerste plaats om dat goede figuur of om die
meerdere successen boven de voetballers. Het gaat om den Zondagmorgen, niet om meer maar ook niet om minder.
Verder schrijft Flaaske in de voorlaatste alinea dat hij de vrees koestert,
dat art. 3 van onze statuten in gevaar kan komen als wii niet op Zondag
gaan hockeyen. De onderlinge gemeenschap wordt er n.l. niet door bevorderd als wii in het door hem geciteerde blijven volharden.
Statuten moeten bij de beoordeling der betekenis van de aparte artikelen
ín het hele verband worden gezien. Aan art. 3, waaraan Haaske de verwiizing naar de onderlinge gemeenschapszin ontleent, gaat art. 2 vooraf.
Dat is niet zomaar toevallig geschied, maar omdat men in dat laatste
artikel de leiddraad onzer vereniging heeft willen neerleggen. Welnu, in
het lícht van art. 2 moet men de betekenis van art. 3 begrijpen. M.a.w.,
een gemeenschapszin kan wel degelijk bevorderd worden, zonder dat er
op Zondag gehockeyed wordt. Het laatste is geen hooldzaak.
Zo zijn er meerdere gedeelten in het artikel, die aanvechtbaar zijn, maar
wij willen dit antwoord niet te lang maken en daar dus niet verder op

in

gaan.

Volstrekte afwiizing dus ? Neen, dat niet, maar de tegemoetkoming van
de ziide van het bestuur onder één voorwaarde, en wij verzoeken het
Haaske en ziin collega's-stokvoerders die voorwaarde goed te lezen en
goed tot zich door te laten dringen.
Die ééne voorwaarde is : De Zottdannorllen ma g onder §een becl,ín§
in. hat g{ed,ran§ kornetu of op welke wíize cdun oolc scha,de
l,ijrl,en. Deze rnorEetL ert d,e da,uraant uerbond,en loarkgang bliiuett hoofd,zaa,k.
Blijkt dus dat na eventuele toetreding in de hockeybond Hazenkamphockeyers toch de kerkgang gaan missen, teneinde uit-wedstrijden te
kunnen spelen, dan is het meteen uit. Wij menen het geval niet duidelijker
te kunnen stellen.

HET BESTUUR.
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Ping-Pong wedstrijd:
,,Bcpid" -,,De Hczenkcmp".
Na een ontvangen uitnodiging van bovengenoemde Vereniging, togen wij
Vrijdag 27 December j.l. naar Hotel ,,des Pays-Bas" om een wedstrijd te
spelen.

Na enige vriendeliike woorden van den leider van deze avond, de Heer
P, H. Janssen, vingen wii deze wedstrijd aan met 3 dames en 6 heren.
Over het verloop hiervan kunnen wij, vooral wat de heren betreft, zeer
tevreden zijn. De dames moeten echter nog duchtig oefenen, wat miins
inziens helemaal geen bezwaar kan ziin, aangezien in het clubhuis aan
de Groenestraat iedere Zaterdagavond gelegenheid bestaat, om zich in
deze sport te bekwamen.
De einduitslagen waren :
Dames enkel : Rapid-De Hazenkamp: 6-1 ; dubbel : Rapid-De Hazenk.:2-0.
:5-8; »
: l-7,
Heren , : ,
rr
,
Over het verloop van deze partijen het volgende : Na een wedstrijdschema opgemaakt te hebben, werd er na loting als volgt gespeeld :
le partii: De Heer'P. H. Jansen-Kees Meester.
De lste set werd door Kees gewonnen met 21-17, de 2e met
2l-17. Een mooie en vlotte partii.
2e partij Mej. R. Strik-Digna v. d. Weiier.
Deze partii werd door Mej. Strik verdiend gewonnen met de
cijfers 2l-14 en 2l-12.
3e partij De Heer W. Theil-Ferry van Neerbos.
Dit was een prachtige partij, waaraan de spanning niet ontbrak.
Aangezien de Heer Theil bii zijn Vereniging als no. 1 staat
aangeschreven. rekent De Hazenkamp het zich als een eer toe,
dat deze partij gewonnen werd met 2l-17 en 23-21 door den
:

4e partij

Hazenkamper.
Mei. T, de Jager-Zus Benning.

Bii deze partij werd zeer mooi spel gedemonstreerd. Ook hier
ontbrak het niet aan spanning. De 3e set moest de beslissing
brengen. Mel. de Jager won deze strijd met 21-16; 16'21 en
2t-13.
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-5e partij

De Heer C. Driesen-Jan Maters.
In deze partij moest de Hazenkamper absoluut in de tegenstander zijn meerdere erkennen. De Heer Driesen won beide
sets met 2l-18 en 21-8. Een zeer slechte partij van den Hakamper.

Mevr. Jautze-Mevr. Huisman.
Het toeval wilde dat deze twee dames tegen elkaar moesten
spelen. Een keurige, beheerste strijd, welke door Mevr' )autze
gewonnen wetd met de ciifers 21-13 en 21-14.
De Heer E. de Boer-Dik Thiele'
Ook een spannende partii, waarbij de Rapid-man zeer beweeglijk was, en de Hazenkampman iizig kalm.
De Heer P. H. Jansen-Ben van Westreenen.
De Heer P. H. Jansen won deze partii verdiend met 21-17 en

6e partii

7e partij

8e partij

21-17.

De Heer E. de Boer-Jo van Neerbos.
deze
Jo van Neerbos was deze avond zeer op dreeÍ en won
21-16.
en
21-7
17-21,
ciifers
de
partij met
het enkel spel afgelopen en werd met de dubbelspelen bewas
Hiermee

9e partij

gonnen

:

De damesJautze-de Jager tegen de dames Huisman-Benning :
Bij deze partii waren de Rapid-dames ontegenzeggeliik de
sterkste en wonnen verdiend met 21'14 en 21-10'
2e partii De heeren Jautze-Muis-Westreenen-J. v, Neerbos :
Deze levendige partil werd door De Hazenkamp gewonnen
met 2l-10 en 21-1'7.
4e partij : De heeren de Boer-Jansen tegen F. v. Neerbos-Meester.
,n Mooie partij, waarbii de 3e set aan De Hazenkamp de overwinning bracht met de cíjfers 15'21;21-11 en 2l-14'
Voor ons Hazenkampers was het een sportieve en leerzame avond. ook
pretvanaf deze plaats danken wij Rapid voor de gastvriie ontvangst en
tige wedstriid.
1e partij

J.DE

HARTOG.
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DE HEER FLIER VERTREKT NAAR ELDERS, .

.

en dit is voor

,,De

Hazenkamp" zeeÍ jammer, want al kennen de tegenwoordige leden den
heer Flier niet van de gymnastieklessen of van het sportterrein, allen
kennen wii hem van het toneel, als wij terugdenken aan onze feestavonden, waar de heer Flier reeds jaren de leiding had bij het toneelstuk en er meestal de hoofdrol in speelde.
Velen onzeÍ weten wat daaraan vast zat met repetities en met welk een
toewijding hii dit werk deed.
Het zal ons moeilijk vallen voor hem een waardig plaatsvervanger te
vinden.

Ook vooÍ het Hazenkanrpblaadje heeÍt de heer Flier gedurende enkele
jaren als redacteur zijn medewerking verleend.
Wij wensen den heer Flier veel goeds in zijn nienwe functie te Huizen
en zeggen nogmaals dank voor hetgeen hii voor De Hazenkamp heeft
gedaan.

Namens De Hazenkamp,
A. v. W,

VOOR DE LAATSTE MAAL HAZENKAMP-KOORTJE

?

Bij onze laatste repetitie hebben we beslotent zo eÍ geen nieuwe
bijkomen, met het zingen op te houden.
lk wil daarom een beroep doen op de leden van De Hazenkamp.

leden

Het mag toch eigenliik niet voorkomen, dat op een vereniging van enige
honderden leden, nog geen 25 leden te vinden zijn, die lust tot zingen
hebben.

Daarom dames en heren, en vooral jongeren onder U, zet Uw schroom
(of valse schaamte ?) opzij en geef U voor 1 Februari a.s. op om mee en
voor De Hazenkamp te zingen.
U kunt zich opgeven bii den Heer Milo, Javaplein te Nijmegen en bii
ondergetekende, Voorstadslaan 216.

J.DE HARTOG.
Wegens gebrek aan plaatsruimte moet enige copie tot volgend nummer
blijven liggen.
RED.
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