
rereenlging voor H:r§ff:i*Hrf: 
geestelijke ontwikkeling

Yerslag oveï h.et iaar L94l-.

Da&es en Heeren,

l$anneer ik mij tot het schrijven van d.it jaarverslag
neóerzet, d.an d.enk ik terug aan het afgeloopen Jaar en yraag ik mii
af wat het onseigenlj-jk heeft gebraoht.Maar d.ames en heeren laten wij
ons nÍet blinö staron wat d.it korte jaar ons YaÖerland. brasht, ma&r
ons herlnneren wa,t d.e Hlstsrie heeft geleer0: 31ijd.e en -ilroeve öagelr
Àlle eeuwen braohten hun rampspoed., hun beukend.e stormen 611 v€ï*
woestend.e vloedeu., teisterend.e zleHer. en niJpend"e voed"selgehaarsohte,
onstultbare volks'íroed.e en rouwbrengend. oorlogsgeweld.. ïr,laar ook d.e
blijöe Oa,gen staan in onsfzlenbare rlJ in d.e groote Elstorle van oas
kl-elne Land, d.ggen van vred.e en wel-vafft, van oplevende haridel en
nljverheÍà, b1.oelende kunst en wetensehap, öle Eol1.ar.drs naam veï oYer
d.e grenren öroegen, en hooghielden in all-e wereldzeeEn, toË op d.en
6.ag van heden.Onverzettelljk heËft zlah öe trailitie van taaíe levar§-
kraoht van ons vol.k baangebroken na tÍJflen van wanhoop en dulsternls,
en heeft het zijn fouten herstel-à en zj-jn oude wonden gehee1d..]daar
voor aII,g tijden yan ons bestaa,n, vroeger en thaJrsr_ge1öen de o[§ter-
felijke,'ïan ónzen grooten dlchtei f ildérdljk: " Eol1ancl, uit bet stof
vervezen, za,l opnieutr ons flolland lsozsr.n

Eelaas moet word.en geconstateerd., dat de moelliJk*
he0en voor het YereenigÍnsleven 1n sterke mate zljn toegenomen erl
hebben d.e tljdsomstanölgheden ook onze Hazenkamp nlet onberoerd ge-
laten.Ëii moeten hier öe terlng naar de nerlng zetten; wlj hebben dan
ook geen moette en zorgen gespaard. om onse YeieenÍging op pelL en
ga* te houóen. $at dit ons vrlJwel ls gelul$ , danken wlJ aan öe goe-
cle geest voor onderlinge vrienösehap en vertrouwen tusschen bestuur
en leden.In het nisuwe jaar geven wij U de yevzekering, d.at wiJ niets
onbeproefö zu11en laten om het öe leden zoo aangenaam mogellJk te
n*ken. Ea nu Hazenkaraper§, raet d.e tanden op elkaar aan d.e slagr

En hiermed.e dames en heeren heb lk dan een asnloop
gevond.en om mljn jaarversl-ag te beglnnea, wat nu eenmaal niets and"er§
ls dan een opsommlng van felten, d.ie zialn in heÈ afgeloopen iaax heb-
ben voorged.aa,nrwa,e.ryoor 1k Ëe mij ten dienste staande gegevens iL,}.E

notuJ-en, maandbled.en enz, nog eens heb opgeslagea.

Jaarvergaöerigg
ffi941 had. de algemeene leËenvergaöerÍng plaats. ileze
avond. werd maar matig bezoght, waaraan d.e sleohte lreersomstandigheöen
wel eenlgszins oorzaak zu1len nLjn geweest, maar d.it belette d.e anöere
Ied.en.'ëlen avonö d.e stemuing er in te houd.en.Àan een zostal led.en
serd.'het blJzond.ere spel-dJe voor 10 iarer Liömaatsehap uitgerei1rb"
Uitvoerlngen

meöewerklng ver)-eenö aan de gymnastiekuitvoering, öie op 5 epril L94L
wert"gegeven in d.e groote zaa]- van $e Yereeniging met d.e resp. SJrIïl-
nastíelryereenigingónl -De Blauwe Yogels, Ezcelslor en §partqt en Ie
Hazenkamp ten bate van h"et monurnent lroor gevaIIen Nijmeegsohe milltai-
I6Íl r
F e e§t ffrond".

e!-mïj op _21 ltiel in d.e kleine zu;al van l;e Vereeniging de feest
avoncl heeft medegemaaf,<t, en de opvoering ya.n ,fRobbedoesÍ héeft gezien,
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z61 111et, met mlj eenS alJn, Öat d.1t in èeí':'à,f'-wasr 'l€se aronÖ was een
praah"bsucoes oàr, orrru tóoíreelaföeeltng , Tíat d"e Heer Hulsman hier
Ëad. bereikb. waË in èèn woorÖtrafrÍ,
Eemelvaaft söa.s en }lnkst eren.

op ÏJ-nksteren wa's d'e belangstelling Yoor
oon fietstooht of iets óergelljks s,eev gering.Doon d.e versehlllend-e
ov*rtèfasbepallngen zal er-Öit !**r_99k niet veel van kome*r.T?*11 

-
n;;;È*m1ierè íà[En-*í3-noopeà, &*t dit spoeöig t'ot het verléden hoort.
oe lomomnaand.ene
ffissen in de romermaanoen kuIlo.en genoemd word"en het
gezauefïik kereeneten te Seuningen gltö" Juli, wa,ar tat ieÖers Yor*
Euatng vóle van d.e led.en van cre pagtlj waren. Je zou haa^§t' seggenf
,I; eí wat te bikken va1t, d.&n ziin aó Hazenkampers wol pr-esentr
6-a,i-J;ni órgr,rlí;*erAà wíi Yoos óe jongere Leden bened'en 14 Ja*v
ààn uitstapJu-nu,u., d.e speeituin rtprioart-t-e Berg en ;aI en weL per
tran van ha1t,*--St-, LnnàËrug naar Hengstd.al viEa- Yersa.roor een 60

ta.1 jongens eà meisjes werà. hieraan ö.eelgenomen_ en wÉLs Öe uidctag blJ
a,ILeà zëer in d.e s*àu,t geval-lenr Over het lesoek aan het terrei-n
illevensgroregeni aan- ae É,*zeÀÈampsobeyeg Ii:unnen wij _oYer h"!.afgel-oopen
jaar niet ont"v"àaun zijn.yoorai öe Eeéren-seniorónkwa.men bijna regel-
ffitig;p-t;; tàóetenlng-van hun zeer gelÍefde 11in*ba1sp91i,okk de-

Ë**rË"-'en jongenslessën mochten gÍeh-Ín oen vrlj behoorliJk bezoek
verheugen eà wërf, de athletiek weer rlruk beoefend.Ook Öe da'meegroepen
weröen-vrij oonstant beaoohte -
ijè-H;I.ó.-$róeven, waarean eàlcele hazenkampers zouoen Öeelnemen,
zLjn nlet d.oorgeg_aàrlr -.óöfiaË-iíeióàa§séb3, die oor€'pronkelii1r van 2?.* ?7 Jul.i lneer d'oorgang

zou vinëen en ?raarvoor ve]-e voorbereid.ingen hèer ter sted.e genoulen
*u""", wera op net alLerla*tste moment op last var" hoogerhand afge*
Lssht.
ïilËàr*tus hebben enkele heerenleöen hun meöewerEÍqg v'erleend. aan de

enortd.ag ou, het GoffeËstad"ion met een Öemonstratie RhEnrad'.
Í'àiàef Ëif*it i-n deze tiid nog twee feiten memor€€ïoÍlr
fe. OnZe aöjunat-directeur, eë heer Y_e1beek, heeft .)e Hazenkamprt met

r"à""g-"an i ]uni 1941 veriaten, om eld.ers d.e functie van advlseur voor
liohamelijke ontwikkeling te gaan vervullen.langs Ó'eze weg bed'arrken wii
hem, wegens ui a*tg"ne wàt doó-r hem op het gebied. van cle lichamelijke
npïóuaiíe, 1n a1 clie jarea,-à;; iiii ti: De Éazenlhip is geweest, is
sedaan.
Eà*öË'^iO Jull werd. op een bestuursvergad.erÍ-ng in_principe besloten,
Àat ànru Yereeniging zich zou aairsluiÍen btj d" §.À.U.1 op o'ie voor*
Ë*à"; d.at öe föaen inclividueele kosten en reiskosten YogI eigen
rekeniig zullen r.emen en het Bestuur zaL heslissen aap welke wed'*

àtif;d.e[ men a} of niet kan d.eelnemenreen en and.er ln verband. met de

vrlje ZondagmoÍ$err
Voett oehtgËt-t ft zakey nauwelijks te worrlen vermeld, d.at de voettooht d'it-i*u, itl verband met alIerlei oorlogtomstanÖi$àd"en, geen doorgang kon
vind en.
Winterseizoen
iffiinEvoord.eversehi11end'ewinter§porbena1svoei,ba1en.
hookey rrqós het afgeloopen iaay +u Tiet bepaalö.groot.
onÀ-vöetnareritar"speeiau í"osàr in öe zaieidagmiódag-competitie van de

w.V.tr. afdeelinà ffii*egen.líie;temin had'd-en wij d.oor het getrouvr 
-op-

komen v&n onze íastà vóetballers een homogeen e1ftal. en werd Ín het
tógfn yan öe oompetitie meenÍg succesje gèboeirb, maa.f enkele led'en
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ooosten na een vÍjftal weken op :{aterdagmldtla6 verstek }aten gaan
ïqeseng werkzaamheden wat ons elft,al uiet ten soede kwam.
r)e-hooheysport had dlt jaar vele jor,ge beoefefiaren, ma,ar van de ouclere
l-ed.en haö hockey niet meer d.ie beIangstelllng, a1s wij van hen gewend.
z1jn.
Zaalefitrnastiek4
Einde September was d.e bijd vreer aangebroken om d.e zaall-essen aan te
vangen..Je opkomst ïras in het begÍn vrlj goed. te noemen, §aar vooral
d.e jongensgroep zLch. onöerseheid.t"Naarmate de d.uisternis vroeger in-
vie1. was d"e belangstelllng ook minclor en d-aarbij moeten n1j ook niet
vergeten d.e brand.stoffenvooraiening, Ilen gang naar de aaaT- onöer deze
sleehte weersomstand.igheöen en een onverwa,rmd" vertrek ïías nu niet be*
paald een pretje , m&ar hazenkanipers laaï, je niet door ieóere kleinig-
heid weerhouàen.
I eevaarts oho o1
ffi uit ja.ar hee-i't
t,e 1íljmegen g€vestlga is, vooï
wikkeling bij ue Hazenkarnp aangesloten.itren vijftigtal lecr.en hebben
zLch hierbij aan:lerneld.Yoor deze aansluiting zijn r;'ij groote dank yeïq
sohuldigcl aan d,en r,'/eieerwaaruen Heer J§. ,Jreutzberg, die dit aàles in
samenwerklng mei rlen }ieer v.É, tsruggen van Lre ieevaasï,school en onuen
,l"recieilr tot siana heeft gebracht.,ïij hoopen, da',, nog vele leerlingen
van de *eevaarbschool zioh in de loop va.r: het };oir:enii jaar aich bij de
Haz enkamp zullen aanieelcleu.
],{aa:: d"bl aci "D-p--TffifaFan hooi:erll*.2:*. ëE lir:sÈrens papi ersehaarubhbe meg ons lliaenubiad"
ged.e ri ;e::Iembe:c ti41 ni e c .]leeï ïiel1Éehif ziex en sco noe si; d.e 3e j aar*
gang ven orË clubbiaÈ i:af.,,{:-:'-.,'e:je sior,:i:taL '*crcl"en, ;ïi ,...'as irei yoor 
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Segne1+. i.en ::*ö-ir;. lí::i.Í u-:.lli is i:,iï Èf :ie;ielt o,- -:"i;t: -.-1---,i,;ct .,iCOï .-Èí jlCel:
ja::,:l-e jJarbog, ;ie zieh sJiil r-roei,,s r::of,roc§i; oi-r l:e'1, rijn l:eroel.;.e;,-;
&OA aa::,:'e]1r:.i.iïrl iliO*ieiij.: ic rialien, ier.i:ij1 eï CI:1CI-A,XïïS t-ie uisl::ibUbie'íooh ïÍcöï iio-ifie of L,hee .:eaorgu rrcydt*lieae door ue ';ioyg van Li-en lir..le::
'Ianl:evir'k zijn rie loleaien*sLce;É gceri- v*y',varmd, u ooiïeill íele va::i oï1ue
iecen ?rier ne&r narii;elu*b Ïarnr:err ping-1öongen, biljan en, liaarlen eïLÍr

ziah öe Teevaari;schoo1, dÍe tijclelijk
de lichanelÍ jire en ges$tellJke oilt*
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Yoorts werd er op 6.Deeombgr in het olubhuls een §interklaasavond.
georganiseerd., dle zLah ln een groote bela,:rgste1l1ng mocht verheugen.
trn oÈ Z3 December 1s er tot sluiting van het jaar een Kertsavonil
gehouöen.
ledental on bogtuur
@per31December19412B8wer}renÖe1ed.en,inc1usief
de 55 aar:.gemeLde led"en van de Zeevaartsohool en op 51 December 1940
866 J-eöen, zooöat dit bij het jaar 1940 een klelne toenarne ls va^:r 19
l-eöen.Sehakelen wlj eshter de iieevaertschool ui-t, d.an bedröeg ons led.en-
tal per g1 December 1941- sleohts 225 leöen; dÍt is vergeleken met vorlg
Jaar een vermlnoerlng van 41 led.en.Bii het overzien d.er ledenkaarten
ls d"eze teruggang over a1le groepen te bespeuren. 'Ëiij had.den eercier
mogen verwaohten, dat nu er Ín 1941 versohÍI}ende rnobil-isatiebelemme*
ringen na.ren opgeheven, het ledental weer gestegen zou aíjn.Toch dÉrven
wlj niet ontevred"en te zíjn, a1-s wij eens terugzien op het afgeloo;oen
jaar, lraar yele jongere hehben getoond" uit het ïrare hazenkamphout Be*
snèd.en te zljnrterwijl uit a1les getoond wordt, dat onze geest nog
levenö1g en goeó Í§.
Hazenka&pers kom getrouyí op d"e lessen en stel er een eer in nieuwe
Ied.en te werven, d.aar hÍer door aL}een de Hazenkarnp in *g*toekomst
haar bestaan zaA kunnqlhandhaven. Als U dat doetrd.an kafioiliet anders,
of wij zu11eu si:oed.íg de Hazenkanp in led.nntal op peil gehracht hebben.
En nu a1len aan cle slsg voor het, werven van n;ièuwe lecfen.
IIet aantal buitengewone leden bed"roeg op 51 lecember 1941 47 en op 51
,i)ecember 1940 ?0, wat ook een achterultgang 1s van 25 leden, terwijl
bovencllen het aantaL d.onateuïs nog steed.s zeev gering is.
Àls nieuw bestuursllö in de vacature van L,!ej. ',Ííegerif wer<i gekozen
ffiej. G. Sennink.
In 1941 werd er 1 led.envergaoering en zes hestuursverga<ieri-ngen gehoudenr
Burgelijke Stand.
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E:LeTEnnen -wIT kort ziJn, daar d.lt jaar slechts twee
re Stap gingen ond.ernemen en t'rreJ- op 1ÀuguStu-s werd het
ken tuseènen ÏrÍej. i"I. §chektnari en d.en Heer ?'Àar.Lsorlr

leo.en een bijzonóe-
huwelijk volt'rok*

(

Yerrier kunnen rvij oï,/er l-941 nog ríemoreeren hei 25 jaren.huwelÍjksfeest
van clen 1leef en ljevrOuï.,r Va4 ïeÉtreenen en d.en Eeer en j,ievrourr LÍaartohs€r
§lot.r.í*-[9n::Eiermede d.aaes en heeren ben ik dan gekomen aan het einde van mijn
jaarversl-ag en rest mij nog d.e da^nk ult te brengen aan de ieiders va.ll
De Eazenkamp, d€ heere* §uisman en llerbeek voor d.e gegeven lessen en aart
het Sestuur van d.e ï{azenkampso}roo1, waar wij geregelc anze gyrnnastiekleseen
hourl,en. En laat ik boveral aiet vergeten onze secretari-s-penningmeester,
den heer À. v&.ït ï,:egt reeïien, díe ond.ar:ks zieirte en a::aere begloa:nreringen
a1les heeft gegeven om c-e Hazenkarnp o? ee:r zoo hoog mogelijk i:eil 'be

houclen. en sbeecln op de bres st,,.at als het g:.:.at om het belang van rie
Eazenkamp/=.:ij lrensshen heln een spoettig algeË"ee1 hers L el i oe én irocpen
hartelijir, àen :'1e eï ï8.:i "iesi;f eenët nog iang in rijn hr:id"íge funciie
VOOr r-c --A:enkl.iri:,;,e ZUI-iei'. 'uehOl,.-r: .
YeïLeu ianlr aan i:,eL SesLirut ï:1.t, ,-el, crstaoirireli en iie 3eïr;írrseh.ool vccï ii.e
l-reselilll) -'rrs--e-iil-:; vl-;r' a:j -':iïr e!; e1-;l;i:uis, eÍr vccr u: : ,.r1 i:-Ll e::, *ie
op e e::i:jr:r'l"ei ::i j ze i.rr e;is':,9r:"li;cri ii :re-l ai.- r:loti,lell j i-rarl
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