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Moeder, waarom dragen ook wij niet zulke mooie kleeren?
(zie blz. 9).
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Officieel bulletin.
Bulletin.

Het heden uitgegeven officieel bulletin is van den volgenden Inhoud:

Hare Majesteit de Koningin, die hedeiimorgen om
G uur 50 minuten van eene dochter beviel, is naar
omstandigheden zeer goeda Gok Vie. jonggeboren
Pilnses wevarend
Prof. KOU ER. er.1 R ESS iGH

VAN GUITIG PRINSESJE
TOT STRALENDE BRUID
Luxe uitgave van de Roman=, Boek= en
Kunsthandel, Amsterdam. Prijs 20 cts.

Het guitig lachend Prinsesje met haar
Moeder. Een foto, die toentertijd een
Sinterklaasverrassing voor de natie was.
ER WAS EENS ... .
Er was eens .... zoo begint immers ieder sprookje
en 't is immers alleen maar in sprookjes, dat een
prinses haar prins ontmoet ... .
Er was eens een Prinses, die Juliana heette en die
haar Prins ontmoette, die den naam Bernhard droeg
en die beiden vonden- het geluk, dat zóó groot is, dat
alleen twee menschen s a m e n het kunnen dragen.
En de bevolking van haar land was daarover zoo
verheugd, dat men, dag in, dag uit in dichte drommen
voor haar paleis bleef staan en men z'n keel heesch
riep aan het: „lang leve de Prinses "; „leve onze
Prinses". En iedereen dacht: we wisten wel, dat de
Prinses bemind was, maar dat ik zóóveel van haar
hield....
Zeven en twintig jaar geleden, toen het Prinsesje
geboren werd, stond er ook een dichte drom zwijgend
wachtenden voor het paleis en nog voor het kindje
was neergelegd in de vorstelijke, prachtige wieg, door
de nijvere handen van Nederland's vrouwen met
teedere toewijding en liefde, kostbaar -geborduurd, was
het al bemind, omdat 't zoo innig, innig werd verwacht en verhoopt. En 't Prinsesje, dat opgroeide tot
Prinses bleef omringd door de eerbiedige liefde van
haar volk.
Hoe kon 't ook anders! De verwachtingen van heel
een volk rusten op haar. En met een eerbiedige, een
bewonderende liefde, die onszelf telkenmale weer

ontroert, weten we ons vaderlandsch hart geheel en
ondeelbaar, verpand aan onze Kroonprinses.
Toen duizenden en duizenden, die eerste dagen van
de blijde Septembermaand van 1936 een eerewacht
vormden voor haar paleis, was er juichende blijdschap
over heel het Nederlandsche volk, dat toch den naam
heeft van zoo nuchter te zijn, een blijdschap, zóó stralend, zoo uitlaaiend, zóó spontaan, als zelden gezien.
— Toen kwam tot uiting, dat dit niet alleen een massa
niet alleen de verheugenis van een natie-betogwas,
over de verloving van haar Kroonprinses, zooals het
eens was geweest de verheugenis over haar geboorte,
maar dat daar ook, de persoonlijke, warme blijdschap
en vreugde in ieders hart juichte.
WIJ HOUDEN VAN HAAR.
In ieder was die ontroering, die zich van een mensch
meester maakt, als een zijner dierbaren, iets goeds,
iets moois overkomt.
De Prinses, een der onzen. Is het niet in strijd met
den eerbied, dat te zeggen? Maar zelf heeft ze 't
immers willen zijn en het haar uitdrukkelijken wensch
genoemd, toen zij studente was in Leiden en zonder
onderscheid, als ieder ander, behandeld wilde worden.
Een der onzen, en des te dierbaarder, omdat zij
telkens weer getoond heeft dat de glorie van haar
hooge geboorte geen beletsel is, om toch zoo eenvoudig,
zoo ongekunsteld, warm hartelijk en natuurlijk mensch

in de radio naar haar innemende,
welluidende stem, ieder houdt van
haar en moet van haar houden, omdat door het vorstelijke, het menschelijke straalt, dat wij immers allen gemeen hebben en dat ons allen dus
gelijkelijk aanspreekt.
„IK BEN TOCH ZOO GELUKKIG".

Prins Hendrik, trotsch op zijn wiegekindje.
te zijn. En zooals Mevrouw Marie van Zeggelen bij
Juliana's meerderjarigheid schreef: „ ... natuurlijkheid, eenvoud, spontaniteit zijn eigenschappen, die
lijken het leven gemakkelijk te maken — doch hoe
moeilijk moet het zijn ze ongerept te houden, als
men reeds van de geboorte af een bijzondere plaats
inneemt, zooals onze Prinses, en hoeveel tact moet er
noodig zijn, ze zuiver te bewaren!"
Als Vorstin en Kroonprinses, staat Juliana hoog
boven ons, maar in haar menschelijkheid, in haar
gewone, spontane menschelijkheid, staat ze midden
tusschen ons in.
Ieder, die haar eenmaal gezien of gehoord heeft
en met haar op een of andere manier in aanraking is
geweest, zij 't uit de verte of slechts door het luisteren
4

„Ik kan het niet allemaal beseffen,
dat dit nu voor ons is; ik ben toch
zoo gelukkig", waren Juliana's eenvoudige woorden, toen ze vanaf 't
balcon aan het paleis Noordeinde in
de eerste dagen van haar verloving,
het defilé gadesloeg, als huldebetooging aan haar en haar verloofde gebracht.
En telkens weer, bij al die uitingen
van medeleven, wanneer ze zich in
haar spontane blijheid aan ons toonde
en ons mee liet deelgin in haar nieuw
geluk, heeft ze de warmte-gevond
moeten voelen van al die duizenden
en duizenden harten, die zich broederlijk en zusterlijk met haar mee ver
Broederlijk en zusterlijk, zoo-heugdn.
heeft zij het zelf fijnvoelend genoemd,
in het dankwoord, dat ze persoonlijk
tot ons allen heeft gericht.
Op ongekunstelde wijze uitte en
toonde ze haar blijdschap, zoowel over
de grootste en kostbaarste geschenken
als over het simpele cadeautje, dat
een klein meisje van haar opgespaard
zakgeld gekocht had en met bloemetjes versierd, aan haar persoonlijk
overhandigde. Hoe goed kon ze er
toen inkomen, wat dit voor dat kleine
meisje moest beteekenen en hoe wist
ze liet kind op haar gemak te stellen
en haar waardeering te toongin, door
zich op, kinderlijke wijze, samen met
Prins Bernhard nog eenigen tijd ongedwongen met het geefstertje te vermaken.
Blij verrast door een van de eerste
bloemenhulden — die van het personeel — begaf ze zich, met Prins
Bernhard, naar de koninklijke stallen
en drukte hartelijk en eenvoudig de
ongewasschen werkhanden
... .

NET .ALS ANDERE KINDEREN.
Trouwens, belangstelling voor en medeleven met
haar onmiddellijke omgeving treden, evenals bij haar
Koninklijke Moeder, bij de Prinses zeer sterk naar
voren.
,,Waar is die kleine man?" vroeg het driejarig
Prinsesje aan den nieuwen .tuinman, die in de plaats
van den ouden getrouwen, die al sedert de kinderjaren
der Koningin, den „Prinsessetuin" verzorgd had, de
paden harkte.
De kleine man was ziek en samen met Moeder, ging
't Prinsesje op een van tiaar eerste ziekenbezoeken,
pakte zelf de meegebrachte versnaperingen uit en

speelde met de geitjes op 't erf van de eenvoudige
woning.
Hoe „gewoon" ze was en hoe ze wenschte te zijn „als
alle andere kinderen ", dat blijkt altijd weer uit de
kleine trekjes, die de buitenwereld ter oore zijn gekomen, ondanks het strenge stilzwijgen, dat H.M. de
Koningin, in haar wijs beleid, steeds rondom het
intieme leven van haar kind heeft doen bewaren.
„Alle kinderen gaan naar de bioscoop, maar vader
en moeder van Oranje nemen hun kind nooit mee
naar de bioscoop ", pruilde het Koningskind eens, niet
begrijpend, hoe Vader en Moeder hun lieveling niets
liever zouden gunnen; maar voor een Vorstenkind, dat
nu eenmaal in het middelpunt van de publieke belangstelling staat, zijn niet alle kinderpretjes weggelegd.
een ritje
Tot haar allerliefste wenschen behoorde
met de tram. Later, toen ze in Leiden studeerde en
in Katwijk woonde en haar auto dagelijks klaarstond,
had de gewone tingelingtram met de harde banken
-

....

nOg diezelfde bekoring voor haar.
Als het Prinsesje uit rijden ging, dan zag ze immers
op straat, wat andere kinderen deden en dan kwam
de wensch in haar hoofdje op, om ook van die prettige
dingen te mogen doen en niet altijd zoo stijf en deftig
tusschen Vader en Moeder in te moeten zitten. En wat
ze vond, dat zei ze ook: „En nu wil ik eens op den
bok zitten" hoorden enkele voorbijgangers tot hun
groot pleizier haar stemmetje eens zeggen, toen 't
rijtuig voorstond en 't portier voor haar werd opengehouden.
IJSPRET.
Ruimschoots heeft ze zich echter „precies zooals
andere kinderen" kunnen vermaken op 't ijs.
Ndg voor ze haar zesde jaar was ingegaan, maakte
ze haar eerste krabbelingen op de gladde ijzers en
ijverig, met een blos van inspanning op haar gezichtje,

De vorstelijke kleuter kon nog maar nauwelijks staan, of zij stak een glunder snuitje boven het raampje uit.

oefende ze zich op de vijvers van 't
Huis ten Bosch en later op de Haagsche
ijsclub.
Met haar mooien, sierlijken slag reed
de Koningin op het andere gedeelte
van de ijsbaan en toen ze eens kwam
kijken naar Juliaantje's vorderingen,
riep deze haar moeder gloeiend van
ijver toe: „Moeder, moeder, hier mag
je niet komen, dit is alleen voor kinderen".
Er is een heel aardig oud verhaaltje
uit dien tijd, dat het eenvoudige kind
Juliana, duidelijk teekent.
DE PRINSES EN DE FOTOGRAAF.
Het is op de banen van de Haagsche
ijsclub.
De Prinses rijdt er op de gewone
baan, in regelmatigen slag, heen en
weer; de eene baan heen, de andere
terug.
Een fotograaf van een illustratiebureau wil van het buitenkansje profiteeren om Juliaantje eens goed te
„nemen". Hij posteert zich met zijn
toestel op den besneeuwden grasrand
langs de baan, kiest een prachtige
positie: als de Prinses hier terug komt,
dan kan ze hem niet ontgaan, dan zal
hij wachten tot ze vlakbij is en dan
Daar komt ze. Het hart van den persfotograaf popelt.
Ze nadert.
Prachtig
Maar Juliaantje had het . geval in de
gaten. Wacht denkt ze: zullen we een
grapje mee hebben. En als zij den ver
fotograaf tot op een paar meter-rukten
genaderd is, en hij, een schitterende
kiek zal maken, neemt Juliaantje eensklaps een vaart, kromt haar rug, gaat
er van door en schiet vliegensvlug den
verbaasden fotoman voorbij.
Maar dan
als ze gepasseerd is,
matigt ze haar vaart, kijkt om, —
maakt een komische beweging tegen
den fotograaf van „lekker niet" en
schaterlachend rijdt de Prinses van
Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, verder.
Kort daarop gaf ze hem toch gelegenheid, haar te kieken. Maar dien eersten
keer had ze 'm „fijntjes genomen ".
En later, van Prinsesje opgegroeid
tot Prinses, heeft ze nog eens, tijdens
een vacantie in Schotland, een fotograaf weten te verschalken, zooals (hoe
paradoxaal dit ook klinkt) de foto
toont.
Hoe heeft Hare Majesteit de Koningin,
niet al het mogelijke gedaan, om haar
dochtertje zooveel mogelijk met andere
kinderen te laten omgaan en gewoon
als andere kinderen te laten zijn. Ze
hoefde op het ijs heusch niet altijd
alleen of met een lakei te rijden. Neen,
ze vroeg gewoon de meisjes van haar
... .

... .

....

„Heb je het kind gezien ?" vroegen de menschen elkaar.
6

Als het kind aan Moeders hand meetrippelde, hadden de strenge hooge heeren moeite om in de plooi te blijven.
leeftijd, wie, dat deed er niet toe, om _een baantje
met haar te rijden en ongedwongen legde ze haar
handje in dat van de ander.
En als ze met haar eigen kornuitjes op de vijvers
van het Huis ten Bosch reed, dan gebeurde het wel
eens, dat ze een geweldige buiteling maakte en over
't ijs sleurde. Maar dan schoten ze heusch niet allemaal toe, om haar op te helpen.
,,Juliaantje moet zelf opstaan, net als de anderen",
was de strenge instructie, die de speelkameraadjes
van haar wijze Moeder gekregen hadden.
Dat dit bevel geen doode letter bleef, blijkt wel uit
het volgende staaltje.
Juliaantje was. languit gevallen en werkte met
armen en beenen om weer op te krabbelen, terwijl
haar vriendjes en vriendinnetjes lachend om haar
heen bleven rijden.
Wacht maar, ze kon 't best alleen klaar spelen. Wip,
daar stond ze weer.
Nauwelijks echter had ze haar evenwicht teruggevonden, of ze zette de vriendjes achterna om hen „te
loeren ". En nog net lapte zij 't hem, een der wegvluchtende jongens een fermen tik te geven.
Eens kwam ze met de Koningin op de dichtgevroren
vijvers van het Huis ten Bosch, om van de vrije
uren, die de studietijd tusschen den middag overliet,

gebruik te maken, om nog even van het ijs te

profiteeren.
Maar wie waren die jongens, die daar reden?
Ja, bleek het, ze hadden hun kaart voor de ijsclub
in de haast vergeten mee te nemen en toen hadden
ze 't maar gewaagd, op de vijvers hier!
De Koningin gaf hun toestemming te blijven, maar
op voorwaarde, dat ze zelf op hun tijd zouden letten,
om niet te laat op school te komen.
Een paar dagen later op de Haagsche ijsclub, zag
Juliaantje ineens „die jongen van toen ". Met een
lachje van herkenning ging ze naar hem toe: „rij jij
hier ook altijd tusschen den middag ?"
Zoo voelde zij zich een met andere kinderen.
HAAR EENVOUD.
Wat alle moeders voor haar kinderen zijn, trachtte
ook Hare Majesteit, zooveel haar hooge positie het
toeliet, voor Háár dochtertje te wezen. Aan het stille
strand in Katwijk, kon men, in de dagen van
Juliaantje's prille jeugd, de Vrouw, op wier schouders
de regeering van Nederland en zijn Overzeesche Gewesten berust, vol ambitie een fort zien graven, samen
met haar kind ... .
En samen met Moeder, zagen de Hagenaars telkenjare op een stillen Decemberdag, het Prinsesje in het

Voorhout tel" Kerstboommarkt gaan, waar ze zelf den
boom, die 't paleis zou sieren, mocht ui tkiezen. Met
een glimiach, verheugd, dat ze iemand blij kon maken,
legde bet Prinsesje, als de koop gesloten was, een
goudstuk in de hand van den koopman, die het wisselgeld in zijn zak moest houden, nadat een vriendelijk
stemmetje zei: "nee, dat is allemaal voor V."
Tegen Sinterklaas of in den tijd van de Paascheieren,
kwam ze, met haar geleide, weI eens gewoon tusschen
't publiek een bekende Haagsche banketbakkerszaak
binnen, om zelf Iekkernijen uit te zoeken.
Het kon dan wel eens heel vol zijn in den winkel,
waar jong en oud kocht. En de bejaarde dame, die er
eens, om een Paaschei te koopen, tegelijk met een
blond, frisch meisje.i.binnonging, Yond het heel welopgevoed en lief, dat' dit bescheiden kind haar, als
oudere, in de drukte voor liet gaan.
Maar later raadde ze, wie dit eenvoudige kind was
geweest, dat ook in het kleine, haar adeldom van
geest en hart toonde.
Hoe blij was zij, het Vorstenkind, ook met de allerkleinste geschenken, die ze kreeg van haar klasgenootjes. Met haar kinderhandje schreef zij ieder
eigenhandig een bedankbriefkaart, met de onderteekening in onregelmatig kinderschrift: Juliana.
En later, na haar studiejaren, toen zij haar tijd en
krachten gaf aan instellingen van algemeen belang en
vele officieele plichten haar bonden, vergat ze toch
niet, degenen die in Leiden tot haar onmiddellijke
omgeving behoord hadden, ook de eenvoudigsten, met
een persoonlijk schrijven dank te zeggen, voor een

hlijk van belangstclling, dat haul" had getroffen.
Ook voor haar clubgenooten van toen is zij de
trouwe, belangstellende vriendin gebleven, die, wanneer zij er gelegenheid toe heeft of bij een verheugende gebeurtenis, hen ongedwongen komt hezockeu en
dan gaarne eenige uren het gewone huiselijke leven
meemaakt.
Er wordt verteld, dat de vorstelij ke vriendin eens
bij een harer pasgchuwdc clubgenooten op bezoek
kwam, terwijl de jonge gastvrouw in beslag werd genomen door eenige noodzakelijke huiselijke bezigheden, De gastheer liet de Prinses .intusschen zijn
klein domein zien, waarvan de inrichting haar zeer
in teresseerde.
Terwijl ze zoo met belangstelling in de kleine
keuken rondzag, kon de gastheer de schalksche opmerking niet weerhouden: "Nu is de Prinses een
keukenprinses!" De booge bezoekster heeft zeker
hartelijk om deze grap gelachen.
Want dat ze geestig is en zin voor humor heeft en
ook zelf gaarne geestige opmerkingen maakt - een
trek, dien ze ongetwij feid van haar Vader geerf'd heeft
- dat spreekt uit de bladzijden, die over haar geschreven zijn en het leeft in wat er rondom haar doen
en laten verteld word t. Zoo gaarne hooren wij daarover vertellen, niet uit een ongepaste en indringerige
nieuwsgierigheid, maar, omdat wij haar willen benaderen, zoo dicht mogelijk. Dit is niet aIleen vanzelfsprekend, maar ook geoorloofd, omdat wij hen,
die wij eeren en liefhebben, willen kennen tot op 'de
grcns van het betamelijke.

Juliaantje aan den haal, net als andere kinderen.
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„ ... kon men de Vrouw, op wier schouders de regeering van Nederland en zijn overzeesche gewesten rust, val
ambitie een fort zien graven, samen met haar kind.”
EEN KONINKLIJK COMPLIMENT.
In Engeland, waar onze Prinses in Juli 1933 eenigen
tijd te gast was bij haar tante, Prinses Alice, die met
Lord Athlone gehuwd is, en waar zij bruidsmeisje was
bij het huwelijk van Prinses Marina met den Hertog
van Kent, nam zij iedereen spontaan voor zich in, niet
alleen door haar natuurlijken ,eenvoud, maar ook door
haar geest en haar geestigheid en hetzij geoorloofd
hier neer te schrijven, wat de afgetreden Koning van
Engeland, toen nog Prins van Wales, zich, wat ondeugend, wat schalks, maar zoo teekenend, heeftlaten
ontvallen; een gezegde, dat we hier in een lijstje zetten,
omdat 't ons Oranje -hart van trots op onze Prinses
doet gloeien: ,.Ze is een Prinses, waar je mee praten
kunt .... aldus luidde 's Konings openhartige uit
-sprak.
VERKLEEDEN EN VOORDRAGEN.
Juliana was de ziel van verschillende intieme feestjes, waarbij haar begaafdheid in tooneelspel en voordragen gelegenheid kreeg om sterk aan den dag te
treden. Reeds in den Leidschen noviciaatstijd bij het
Groenentooneel en later in haar kampeertijd, was deze
gave bij verschillende tooneelstukken gebleken.
Als klein Prinsesje al, was ze geboeid door verkleeden en hield ze van kleur en afwisseling. Het
kleine, vijfjarige meisje kon soms stil blijven kijken
naar de vorsten en vorstinnen uit vroeger eeuwen in
hun prachtige, statielijke kleederdrachten, wier portr etten zalen en gangen van het paleis sierden. En,
terwijl ze stond voor de historische schildering van

het gezin van den Keurvorst van Brandenburg* in
feestkleeding, vroeg zij eens aan de Koningin: „Moeder
waarom dragen ook wij niet zulke mooie kleeren?"
Dat gebeurde kort vóór haar verjaardag en het gaf
haar Moeder het plan in voor een verrassing op den
zesden geboortedag van het kind.
Op den grooten ochtend werd 'het Prinsesje niet
aangekleed in haar gewoon wit jurkje, maar de
gouvernante deed haar een miniatuur zestiende
japonnetje aan van glanzende, zware zijde in-euwsch
ivoorkleur en in haar blonde haar werd een klein
bloementoef j e bevestigd. Precies zooals de kleine
Juliana van Stolberg er in haar jeugd moest hebben
uitgezien.
Wat zal het jarige Juliaantje opgetogen geweest
zijn, toen ze zich zelf in den spiegel zag. Maar er
kwam een nog grootere verrassing.
Toen ze binnengebracht werd bij Vader en Moeder,
wachtten deze hun kleine jarige op in dezelfde statie volle, zestiende -eeuwsche costuums. Haar Moeder in
bronskleurig satijn met paarlen en kant versierd en
Prins Hendrik in zwart fluweelen kuitbroek.
Opgetogen klapte zij in de handjes over zóó'n ver j aardagsverrassing.
De schilderes Thérèse Schwartz werd opgedragen de
Koninklijke Familie in deze costuums uit te schilderen.
Wat had de Moeder dat aardig bedacht! En wat zal
Juliaantje later haar liefde voor tooneel en spel veel
in huiselijken kring getoond hebben. Een enkel feit,
dat daarop wijst is ook buiten den familiekring bekend
geworden.
Er was een intieme soirée ten Paleize, waarop de
9

groote tooneelspeler Royaards zou voordragen. Vlak
voor den avond echter begint komt het ontstellende
bericht, dat het den acteur, wegens ongesteldheid,
onmogelijk is, op te treden.
Wat nu?
Maar als de gasten verzameld zijn en de soirée is
begonnen, dan komt, eenvoudig, ongedwongen, de
Dochter des Huizes naar voren en vervangt, met een
voordracht geheel naar eigen keuze, den grooten
kunstenaar. De gasten hebben dien avond van dit
geïmproviseerde programma nog meer genoten, dan
wanneer het optreden van den beroemden Willem
Booyaards voortgang had gevonden.
HET ZANGKLASJE.
Het was trouwens niet de allereerste keer, dat zij
voor publiek optrad. Als kind, op de volkszangavonden
onder leiding van Arnold Spoel, was zij samen met
haar klasje, ook wel eens op het podium geweest, om
een liedje, in de zangklas van Catharina van Rennes
geleerd, te zingen.
Want natuurlijk was het de wensch der Koningin
geweest, dat Juliaantje, die zoo dol is op al onze vader
liedjes, zou leeren zingen. Onder leiding van-landsche
Mevrouw Cath. van Rennes, werd met een vijftiental
andere kinderen, een muziekklasje in elkaar gezet,
waarin 't zevenjarig Pi in^esje, weer op uitdrukkelijk
bevel van Hare Majesteit, volstrekt als een gewoon
kind moest worden behandeld.
Van Malsen, in zijn boek „Onze Prinses" beschrijft,
hoe het toeging bij de opening van dat klasje.
„De zeven- achtjarige hummels komen een voor een
binnen in het klaslokaaltje, waar Mevrouw van Rennes
ze, naar de verschillende opgeteekende namen, identificeert. Daar komt een blondje aan, met een rond
gezichtje en blauwe oogen, goedaardig en tegelijkertijd
met een humoristische uitdrukking.
De leermeesteres doet, of zij haar niet kent; zij moet
haar rol immers spelen.
„Zoo kleintje, hoe heet jij?"
„Juliana, Mevrouw."
„Juliana? En hoe nog meer ?"
„Louise, Emma, Maria, Wilhelmina, Mevrouw."
„Ja, maar dat bedoel ik niet; ik bedoel je achternaam."
„O, van Oranje- Nassau, Mevrouw."
Geen enkele uitzondering mocht er voor de Koningsdochter gemaakt worden en geen enkele voorrang,
onder welk opzicht ook, werd haar verleend.
Niet voor de anderen werd zij 't lokaal binnengelaten en gebeurde 't eens, dat zij, bij het uitgaan 't
eerst in haar manteltje werd geholpen, dan kon haar
dat boos en verdrietig maken.
„Ik ben toch een gewoon kind, net als andere
kinderen ", zei ze eens, toen iemand haar voor wilde
laten gaan.
Ze zat ook niet vooraan, maar midden tusschen
de leerlingetjes, die naar hun grootte gerangschikt
waren.
Niet door haar vorstelijke afkomst mocht ze hier
opvallen, maar zeker is ze wel opgevallen door haar
spontaniteit, haar levenslust en haar kinderlijke
guitigheid.
Er werd eens voor den volgenden keer een les met
een prestatie aangekondigd, hetgeen beteekende, dat
ieder leerlingetje met iets voor den dag moest komen,
een ingestudeerd vioolstuk, een liedje of iets dergelijks.
Druk wordt er over gepraat door meesteres en leerlingetjes, die over en weer moeilijkheden bespreken.
-
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Ineens komt de stem van Juliaantje: „Mogen we
ook tooveren, Mevrouw?"
En Mevrouw van Rennes, haar ernst bewarend,
zegt: „Zeker Juliaantje, mag jij tooveren." En het
waren prachtige goochelkunsten, waar 't Prinsesse leerlingetje twee weken later mee voor den dag kwam!
Cathaiina van Rennes zal wel dikwijls moeite gehad
hebben, in de plooi te blijven, bij al die grappige
invallen van haar hooggeboren leerlinge.
„ .... en wat is dit ?" vraagt Mevrouw, bij een
repetitie van de beteekenis van al die moeilijke teekens en letters tusschen de notenbalken.
Het is Juliaantjes beurt en Mevrouw's vinger wijst
naar het p.p. onderaan de noten. Juliaantje denkt
even na, ze weet 't niet. Dan zegt ze opeens: „paraplu ".
Zoo had zij herhaaldelijk op de meest onverwachte
oogenblikken grappige invallen, waarvan de menschen zeiden, dat ze die „van geen vreemde had",
daarbij denkend aan de gemoedelijke scherts, die
Prins Hendrik eigen was.
KINDERFEEST.
Wij hadden het over de volkszangavonden van
Arnold Spoel. Dat was altijd groot feest voor het zangklasje, want zoo'n avond begon met een „avonddisch"
ten Paleize, waarop alle leerlingetjes genoodigd werden. In een der zalen van het paleis, was aan miniatuur- tafels en met miniatuur -stoelen een feestmaal
gedekt. En het dessert van het kinderdiner bestond
altijd uit een heerlijke, groote abrikozentaart! In
hofauto's ging het daarna naar de uitvoering, waar
Juliaantje gewoon tusschen de klassekindertjes inzat,
vóór Hare Majesteit, die .haar vanuit haar loge kon
gadeslaan.
Dan gebeurde 't wel eens, dat het heele klasje op
het podium moest komen om een liedje te zingen,
waarna er een prijs werd uitgeloofd, die dan echter
met opzet n i e t aan de Prinses ten deel viel, maar
aan de grootste, de kleinste of de jongste leerlinge.
Ja, het moest alles heel gewoon zijn, als of er- in
dit klasje geen prinses was.
Maar het kon toch wel eens gebeuren, dat een
belangstellende Grootmoeder . onder de les naar de
vorderingen van Haar lieveling kwam luisteren en
dan had je toch maar het buitengewone, dat, na
afloop van de les, twee lakeien binnenkwamen, één
met limonade en één met een groote schaal taartjes... .
's Zomers was r altijd een heerlijke dag, als het
heele klasje te spelen werd gevraagd, buiten in
Juliaantje's tuin.... Daar werden de fijnste spelletjes
gedaan, waar ook Vader en Moeder aan meededen... .
En na het geliefkoosde „vossejachtspel", kregen alle
kinderen, tot hun grooten pret, een opgezet vosje mee
naar hui s....
Naar hartelust heeft ze kunnen spelen, met andere
kinderen van haar eigen leeftijd en ook, net als andere
kinderen, met Vader en Moeder en met Grootmoeder.
Wat was het bij voorbeeld heerlijk, om met Grootmoeder schooltje te spelen; natuurlijk was Juliaantje
dan juffrouw en Koningin Emma kind....
Op een dag was het gymnastiekles en deed de
juffrouw het kind voor, welke pasjes gemaakt moesten
worden. Met een glimlach, dien ze niet kon verbergen,
trachtte de grijze, eerbiedwaardige leerlinge, den rok
hoog houdend boven haar voet, de opgaaf te volbrengen. Maar ze slaagde er niet in de klasjuffrouw tevreden te stellen: „Nee Grootmoeder, nee", riep deze, in
wanhoop over haar hardleersche leerling, plotseling
uit haar rol vallend: „U doet 't lieelemaal verkeerd."
-

-

„ ... en toen zij binnengebracht werd, wachtten
Vader en Moeder hun kleine jarige op, in statienolle
16e eeuwsche costuums. De kunstenares Thérèse
Schwartz kreeg opdracht dit tooneeltje op een olie verf schilderij te vereeuwigen.
IF

„0, Moeder, hou goed vast!”
Nog voor zij haar zesde jaar
was ingegaan, maakte zij
haar eerste krabbelingen op
de gladde ijzers.

EEN WARM HART VOOR INDIE.
Geenszins was Juliaantje's jeugd louter spel. Veel
moest er geleerd worden, want een uitgebreid leerprogramma diende te 'worden afgewerkt.
Uit de getuigenissen van haar leermeesters weten
we, dat hun vorstelijke leerling zeer leergierig en
oplettend was en vol aandacht voor al hetgeen haar,
in haar uitzonderlijke positie van toekomstig regeerend vorstin, meer belang moest inboezemen, dan een
ander jeugdig kind.
Speciaal ging haar warme belangstelling uit naar
Indië.
Mevrouw Marie van Zeggelen, die het voorrecht
had, Juliaantje eenige jaren te mogen onderwijzen,
lad haar in een aardrijkskunde les over Indië, binnen
geleid in een onbekend, eenzaam bergland in Zuid Celebes en, geboeid, had het elfjarige kind haar voor
gevolgd.
-dracht
Eenige dagen later ontving Mevrouw van Zeggelen
een briefje van Juliaantje, waarin ze eindigde met
de roerende belofte, dat ze „zeker ook de wildernis
zou opzoeken, wanneer ze later eens . naar Indië zou
gaan."
In haar kinderfantasie was dat afgeschilderde bergland „de wildernis" en in haar alomvattend interesse,
stelde ze toen reeds vast, dat ze ook daar later kennis
van wilde nemen.
„Voor mij ", vervolgt Marie van Zeggelen, die
Juliaantje's belangstelling, voor alles, . wat Indië was,
van zoo nabij kon volgen, „sprak uit dien kinderlijken
wensch, om de wildernis zelf te zien, nog een verder
strekkende belofte, wellicht nog onbewust gegeven, de
belofte om eens te willen doordringen tot het hart van
het Indonesische volk."
„Wanneer de omstandigheden later eens mogelijk
maken, dat waarlijk de Prinses, den Archipel zal
bezoeken, dan hoop ik van ganscher harte, dat „de
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wildernis ", dus het ongerepte, voor Juliana van Oranje
zal openliggen, dat zij met het echt menschelijke in
aanraking zal komen, dat zij de ziel van het volk van
Insulinde zal leeren kennen.... En dit wil ik doen
gelden, ook voor de in Indië wonende Europeanen:
Nederland weet nog altijd niet,- hoe het leeft in 't hart
van de Indische Hollanders."
Maar dat Indië leeft in het hart van zijn Kroonprinses, dat zal het ervaren, als de geruchten, die er
rondgaan over een voorgenomen reis naar den Archipel na het huwelijk der Prinses, werkelijkheid worden.
STUDENTE,
ALS ALLE ANDERE MEISJES - STUDENTEN.

Hare Majesteit de Koningin, dic, zooals bewoners
van de Residentie hebben gezien, In den winter met
haar `kind sneeuwballen gooide en een sneeniwpop
maakte, heeft zooveel mogelijk getracht, haar dochter
een jeugd te geven, „zooals andere kinderen ". Maar
tot den heerlijksten en meest zorgeloozen tijd van haar
leven, getuigt de Prinses zelf, hebben haar studenten
behoord, die drie jaren, dat ze' college heeft-jaren
geloopen in Leiden, de stad met de romantisch-oude
sfeer._ De stad, die, met de twee gekruiste sleutels in
haar wapen, voor de Prinses een tijd zou ontsluiten,
waarin ze eens heel „gewoon" kon zijn, waarin ze, als
ieder ander studente, college liep en medelid was van
de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten, de V.V.S.L.
Gezamenlijk met enkele vriendinnen en eenige leden
der hofhouding woonde ze in dien tijd, telkens van
Maandag tot Zaterdag in Katwijk, in het groote, witgepleisterde zeehuis „'t Waerle". Zij verdeelde haar
tijd tus schen college loopen, studeeren en de vervulling
van 'haar plichten als rechtgeaard V.V.S.L.-lid en
tegenover haar clubgenooten.... precies als iedere
-

andere meisjesstudente.

„Precies als leder andeii , (lat was ook hier, haal'
groote, haar innige wensen.
Geen bijzonder uiterlijk kenteeken vertoonde haar
auto, die haar dagelijks van Katwijk naar Leiden
bracht en haar chauffeur was niet in hoflivrei.
Zelf zag ze er, èn wat kleeding èn wat haar kapsel
betrof, zeer eenvoudig uit, zonder eenige buitensporige
opsmuk, waartoe toch, een jong meisje in haar omstandigheden, gemakkelijk zou kunnen komen.
Gewoon tusschen de anderen kwam ze binnen, hing
haar hoed en mantel aan den kapstok, waar toevallig
een plaatsje was en kamde voor den kleinen spiegel
heur haar.
En net als een ander stond ze, op koude dagen, vóór
het begin van 't college, haar mooie, witte handen te
warmen voor den grooten, ijzeren kachel, wachtend
tot de professor zou beginnen met z'n inleidend
„Dames en heeren".
Het pleit voor haar belangstelling, dat ze nooit
een college over heeft geslagen en slechts eenmaal,

zeel zeker door omstandigheden buiten haai wil ge
te laat is gekomen, welk incident een-dwonge,
ex-medestudente in de volgende woorden vertelt:
„Klop, klop, ging het bescheiden op de deur, ongeveer
5 minuten nadat 't Letterkunde- college begonnen was.
Meneer R., de onverstoorbare begeleider van de
Prinses — hij was altijd in haar onmiddellijke nabij
opende de deur en een blozende en zeer ver--heid—
legen Juliana schoof met een vriendin naar binnen.
Een stampvol college. Nergens meer plaats? Ze ontdekt
nog 'n open plek, aan 't raam. Dan pakt ze de vriendin
bij de hand en loopt zeer snel, bijna op 'n drafje, op
de teenen naar het eene plekje aan 't raam, waar
voor haar ingeschoven wordt en ze nog net op de punt
van de tafel haar dictaat zal kunnen schrijven. Maar
ze moest voor heel het college langs. Wat was ze
verlegen. Op dat oogenblik had ze iets onzegbaar
kinderlijks. Het was mij even, of ik twee spelende
kinderen op een wei had gezien, hand in hand — een
wonderlijke associatie overigens in deze omgeving.

„Rijd jij ook altijd tusschen schooltijd?"
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Dit en nog veel meer, vertelt het park van het Huis ten Bosch over een zorgeloos spelend en ravottend kind...
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Misschien kwam liet, omdat dit zoo ver af was vare de
min of meer zelfverzekerde houding, die den meesten
studenten op dezen leeftijd eigen is. Prof. Verwey,
met zijn rustig gezicht, zag volkomen den humor van
't geval. Hij wachtte even tot de drie gezeten waren,
en ging toen kalm door. Dat de Prinses toch binnen
was gekomen, pleit voor haar ijver; het was bij ons
geen gewoonte, nog naar binnen te gaan als je te
laat was. Dan bleven de meesten maar heelemaal
weg en werd liet dictaat, zoo goed en zoo kwaad als
het ging van een ander overgepend.
Precies als de andere nieuw aangekomenen, moest
Jula van Oranje — op slaar uitdrukkelijk verzoek,
heette ze zoo en moest ze zoo genoemd worden, ja,
was ze zelfs zoo ingeschreven — als alle anderen,
moest ze den noviciaatstijd — de proeftijd voor toetreding tot de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten — doormaken, met heel den daaraan verbonden,
voorgeschreven ritus. Precies als de andere novieten
moest zij op de verschillende „avonden ", meestal bij
een der meisjes op de kamer, op den grond zitten en
zich aan de gestelde opgaven en verplichtingen
onderwerpen.
En zoo heeft ze ook wel eens in een comestibleswinkel een pond noten moeten koopen — waar van ze de uitgave meteen nauwkeurig in haar
zakboekje opteekende....
Zoo kunnen meerdere winkels in de Leidsche
Breestraat, waar toch alleen maar gewone
meisjesstudenten leken te koopen, er op bogen
hofleverancier te zijn.
Maar haar, die hun die eer aandeed, waren
de leveranciers het meest ter wille, — dat hadden ze wel gemerkt — door haar zonder onder
te behandelen; en door tàch de koopsters,-scheid
want de Prinses was altijd samen met haar
vriendinnen, eenvoudig met „dames" aan te
spreken, hoe groot de emotie van eensklaps
recht tegenover de Prinses te staan, ook
mocht zijn.
Het gebeurde eens, dat de Prinses een klei
kocht en er aan de cassa geen passend-nighed
wisselgeld bleek te zijn. 't Ging om een bedrag
van twaalf centen en de verkoopster wilde
haastig een meisje sturen om aan den overkant
even te gaan wisselen.
„Och laat maar ", zei de Prinses. Maar Tiaar
vriendinnen, die meenden, dat de juffrouw niet
wist, wie ze voor zich had, wilden 't spelletje
volhouden en zeiden: „Nee, laten we maal even
wachten; die twaalf centen kun je best gebruiken !"

Hoe weinig was zij in die heerlijke jaren de door de
strenge llofétiquette omringde Prinses en hoe een
spontaan was zij meisjes -studente.
-oudigen
Er was in liet clubgebouw der V.V.S.L. een zoogenaamde „bonte" avond geweest, een avond, waarop
ieder der nieuwe leden iets moest presteeren. „Dula"
had een Chineesclhe theetent opgezet met kostbare
Chineesche shawls versierd en thee geschonken uit
oud Chineesch porselein. Het was laat geworden en
men wa.s zóó weggegaan.
Maar den volgenden ochtend klokke negen, stond
sae Prinses er weer, om eigenhandig, met behulp van
slaar trouwe vriendinnen, op te ruimen en de kopjes
om te wasschen!
Zichtbaar genoot ze van al die eenvoudige dingen.
Hoe prettig vond zij het, als ze eens, een enkele maal,
niet met de auto maar met de tram naar Katwijk
terugging en liet laatste eind langs 't strand liep.
KATWIJK DRAAGT ZIJN PRINSES OP DE HANDEN.
Het is geen wonder, slat Katwijk's bevolking, hoewel
die toch niet in onmiddellijk contact met de Prinses
kwam, haar, juist om tiaar eenvoud, op de handen droeg.
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CLUBGENOOTE.
Als weinig anderen heeft Juliana genoten
van haar studententijd, van liet vrije, liet „ge
leven, van den omgang met haar-wone"
vriendinnen. Dikwijls kwam ook zij 's avonds
bij haar clubgenooten op de kamer, zooals dat
gewoonte is, aan welke gewoonte alle leden
van „De Zestigpoot", de jaarclub, waarvan zij
met veertien anderen deel uitmaakte, zich
hielden.
En niets vond ze heerlijker, wanneer ze zoo
bij een harer vriendinnen was, dan zelf eens
de deur te mogen openmaken!
Hoogst verbaasd vroeg ze, wat dat was, toen
ze eens ergens een vuilnisbak zag staan!

Vader, die immers een bijzondere voorliefde had voor dit
soort honden, had zijn taks toch zulke mooie kunstjes geleerd, die Juliaantje maar wat graag liet vertoonen.
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Een kind van Holland lunuii Hollomd tunuit van den winter.

In Katwijk, waar aan het einde
van de boulevard, het groote,
witte „'t Waerle", dat nu te koop
staat en op een winkel een bord
met „Leverancier van H.K. Hoogheid Prinses Juliana", de eenige
zichtbare herinneringen zijn aan
haar driejarig verblijf, in Katwijk leeft een warme liefde voor
de Prinses, die op een enkele
vraag over haar doen en laten,
onmiddellijk oplaait en geuit
wordt in dit eene zinnetje... .
„zoo eenvoudig als ze vas
Maar diezelfde Katwijksche
bevolking had immers al 't voor
genoten, haar als jeugdig-recht
Prinsesje veel in haar midden
te zien, spelend en scheppend
aan 't strand of rijdend in haar
poneywagentje in gezelschap van
haar Vader of Moeder.
Het Prinsesje was misschien
een jaar of vijf, zes, toen ze met
haar Moeder in de duinen wandelde terwijl haar poneywagentje op het strand wachtte. Dat
stilstaande rijtuigje zagen twee
kleine, Katwijksche visschersmeisjes, die aan het bramen
Zij was een echt Hollandsch kind en een nuf stak er niet in. Graag daalde
zoeken waren en die in de
zij met Vader en Moeder af
de mijnen.
verste verte niet vermoedden,
Majesteit, wetend, hoe heerlijk Juliaantje het vond,
aan wie het wagentje, dat daar stond toebehoorde.
samen met andere kinderen te zijn. Met hun klompeZe gingen er op af en probeerden er achterop te
voetjesen hun grofgestopte kousen, reden de
klimmen, wat echter de wachtende palfrenier niet
visschersmeisjes een eind mee in het koninklijke
kon dulden. Hij wilde ze wegjagen, toen de Koningin
Of ze naderhand ook verbaasd stonden,
wagentje.
met 't Prinsesje aan de hand juist aankwam om
toen ze hoorden, welke eer hun te beurt was
weer in te stappen.
gevallen! Dat laat zich gemakkelijk denken.
„Och laat die kindertjes maar meerijden ", zei Hare
En precies zoo ging het, toen
de Prinses opgegroeid was tot
studente. Als ze met haar auto
van 't college wegreed noodde ze
gul: „Stappen jullie maar in",
en met een volgepakten auto
reed ze meestal weg.
Toen zij in Januari 1930 uit
Leiden vertrok schreven de
couranten
„Drie jaar achtereen heeft
Prinses Juliana in ons midden
vertoefd. Tientallen malen hebben we haar met haar vriendinnen, achterin haar auto zien
zitten; tientallen malen haar met
haar studiegenooten, vroolijk
babbelend zien voorbijstappen en
we namen er nauwelijks meer
notitie van.
We hebben haar leergin beschouwen als een gewone meisjes-studente zooals zij dat zelf
ook zoo graag wilde; zich overal
vrij bewegend, zonder zich met
den vinger nagewezen te weten;
omgaand met meisjes van haar
eigen leeftijd, ongedwongen en
zonder al die conventioneele
plichtplegingen, die tegenover
Een blij meisje op een belangrijken dag: de belijdenis.
"....

in
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een vorstenkind nu eenmaal in acht genomen neoeten
worden.
Niet als H.K.H. Prinses Juliana kwam zij tot ons,
maar als Jula van Oranje, die hier kwam om haar
kennis te verdiepen, om in later jaren met zooveel
te meer wijsheid en ervaring haar hooge roeping te
kunnen vervullen."
AFSCHEID VAN DEN STUDENTENTIJD.
Een waardig slot van haar studietijd was haar
promotie tot eere-doctor in de Letteren en Wijsbegeerte.
Toen het bekend werd gemaakt, dat de Senaat
besloten had, Prinses Juliana dit doctoraat te ver
niemand meer verbaasd dan de Prinses-len,was
zelf. Zoo weinig liet zij zich zelf op haar begaafdheid
voorstaan.
Geheel volgens de gewone regelen ging haar
promotie in het werk. Van het eenvoudige, pretentie looze- huis, aan het kleine, doodloopende grachtje,
de Stille Rijn, waar ze eenige dagen bij haar intieme
vriendinnen gelogeerd had, werd zij per rijtuig afgehaald. De paarden waren gesierd met de pluimen
der Letterkundige faculteit. Gezeten tusschen haar
twee vriendinnen en paranymphen reed ze naar de
Universiteit, waar Professor Huizinga zijn réde hield,
zijn lofrede mogen wij wel zeggen, die ons vervult
met trots om onze Doctor- Prinses.
Op het promotie- diner, dat daarna ten Paleize plaats

lead, ontbrak de traditioneele nougat -taart niet, gebakken door een vermaard Leidsch taartenbakker,
die deze vorstelijke promotie-taart ontwierp in een
grootte van bijna een bij anderhalven meter en een
meter hoog! Natuurgetrouw stelde dit meesterstuk van
koekbakkerskunst „'t Waerle", met een stuk duin en
strand voor geheel in nougat en versierd met van
suiker vervaardigde visschers in Katwijksch co'stuum.
Den dag tevoren hadden alle meisjesstudenten van
de V.V.S.L. haar geliefde studie -genoote, die ging vertrekken, voor haar huis in Katwijk een serenade
gebracht, hetgeen voor Juliana een groote, blijde
verrassing was.
Per extra tram waren al die honderden meisjes,
met fakkels en lampions uit Leiden gekomen en in
den donkeren avond stonden ze plotseling voor haar
huis en zongen haar toe.
Blij verrast kwam Juliana naar buiten, op het
bordes en overweldigd door zooveel hartelijkheid, nam
zij de grootsche hulde in ontvangst. Daarna sprak de
praeses haar toe.... „Wij weten allen, hoe je met hart
en ziel met ons meisjesstudente en V.V.S.L.-lid bent
geweest. Hoe ook jij, je innig verbonden voelde aan
onze club".... en ontroerd kon Juliana niets anders
uitbrengen dan een eenvoudig: „dank jullie wel, dat
jullie gekomen zijn."
Bij groepjes van twintig kwamen ze toen binnen, al
die meisjes en werden nog eens persoonlijk bedankt en
op iets warms onthaald, want 't was koud buiten!

Hartelijkheid en eenvoud. Toen een stadgenoot, Mijnheer Thijssen, 100 jaar werd, ging zij hem samen
met Vader feliciteeren.
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Daarna bracht Prinses Juliaria zelf cie Meese optocht
van vroolijke meisjes naar de halte van den laatsten
tram, waarmee ze naar Leiden zouden tenue gaan. En
zij wuifde hen na met het kleine, witte hondje in haar
armen, dat z'n Vrouw vanuit „'t Waerle", was nageloopen. ...
Het was een gelukkige, onbezorgde tijd, daar in
Leiden en Katwijk.
OPNIEUW PRINSES JULIANA.

Het moet voor Jula van Oranje wel een heele overgang geweest zijn, om na het vrije, Leidsche studenten-

leven, weer in de Tlesideritie terug te keeren als Hare
Koninklijke Hoogheid, Prinses Juliana.
Maar hoe heeft zij toen niet aanstonds haar krach
haar tijd en haar talenten in dienst gesteld van-ten,
liet algemeen belang en hoe toonde ze ook daar telkens
Weer, ook nu als Vorstin in het openbare leven, haar
begrijpende, fijnvoelende, tactvolle menschelijkheid.
Kleine trekjes uit die jaren verraden ons genoeg,
hoe natuurlijk en ongedwongen de Prinses steeds is
gebleven.
Het was de eerste vergadering van het Roode Kruis,
waar ze als opvolgster van haar Vader, Z.K. Hoogheid
-

Hoe een fotograaf, die een onbescheiden plaatje wilde „nemen," zelf door een geestige
Prinses „genomen" werd.
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Ex- Koning Eduard VIII van Engeland : „Zij is een prinses, waar je mee praten kunt...."
Prins Hendrik, als voorzitster zou optreden.
Hoe zal dat gaan, dachten eenige heeren van het
bestuur; nu zullen we wel niet kunnen rooken....
Maar nadat Prinses Juliana geïnstalleerd was,
haalde ze haar sigarettenkoker voor den dag, stak
een sigaret op en zei, kalm rondziend:
„Rooken de heeren niet ?"
EEN SPORTIEVE KAMERAAD.
Als ze af en toe, tusschen haar officieele plichten
en de vele zaken, die haar aandacht vragen, afwisseling zoekt in wat lichaamsbeweging buiten, in een

uurtje tennissen op de Scheveningsche Metz-banen,
dan wordt daar niet de minste ruchtbaarheid aan
gegeven, dan gaat dat heel stil en gewoon, op een
baan, tusschen de anderen, waar ze speelt met enkele
leden van de hofhouding, ofwel zich met een trainer
oefent in moeilijke slagen.
Het legertje van ballenjongens, dat altijd klaar staat,
om de spelers te bedienen, is op de baan, die tijdelijk
de Koninklijke is, niet noodig. De Prinses raapt de
ballen .zelf op. En als eens plotseling haar schoenveter
springt, dan loopt ze zelf even naar 't winkeltje, om
een nieuwe te koopen.
Zij is sportief, onze Prinses; zij tennist graag, op

9

OUD-STUDENTE.
Een trouw oudlid der V.V.S.L., ook dat is
Prinses Juliana gebleven.
Toen voorverleden jaar de lustrum-lunch
gedekt stond in een van Leidens bekende restaurants, lag op een der plaatsen
een naamkaartje, eenvoudig bedrukt met
„Dula van Oranje. N.M." Voor buitenstaanders en reizenden op het baanvak Den
Haag—Leiden, was er dien dag niets bijzonders aan de hand. Misschien wat meer
opgetogen meisjesgezichten in de derde
Misschien wat meer-klasecoupé'.
drukte van vroolijke vrouwelijke oud- studenten op 't perron van de Sleutelstad.
En niemand lette op die éérie, die gewoon
tusschen de anderen mee uitstapte en mee
aan de controle haar kaartje afgaf. Maar
onder de lunch zelf was er bij het afroepen
van één bepaald jaar, wel een zeer spontaan, langdurig applaus en werd het jaarlied met bijzonder groote toewijding gezongen.
HEB JE DE PRINSES GEZIEN?
Stormenderhand heeft het kleine Prinsesje, bij haar langverwachte intrede in de
wereld, de harten van heel haar volk veroverd.
„Heb je 't Kind gezien ?" vroegen de
Hagenaars elkaar. Zij waren niet tevreden
als zij niet een tipje van 't kant of de
donzen bekleeding gezien hadden, waarin
't kleine, witte bundeltje gedurende het
eerste levensjaar een enkele maal buiten
het Paleis kwam.
„Het je 't Prinsesje gezien ?" vroegen de
menschen elkaar opgetogen in Amsterdam,
toen het tweejarig in 't wit gekleede KoDe universiteit, die Oranje eens stichtte, verhief de laatste ningskind voor een officieel bezoek in de
Oranje-dochter tot Oranje- doctor.
Hoofdstad kwam, waar het, aan de hand
van Vader en Moeder over het perron liep
de schaats heeft ze een stevigen slag, ze zwemt en in
tusschen al die deftige, buigende men schen. Zóó grappig maakte zij haar aangeleerde, kinderlijke buiginkden kampeertijd maakte ze fietstochten met haar
jes naar links en naar rechts, dat het heel den
vriendinnen.
plechtigen hoftoon verbrak en zelfs al die strenge,
Dat zij, zooals onze stoere Holland.sche uitdrukking
't zoo goed weergeeft, van zessen klaar is, dat heeft
hooge heeren niet in den plooi konden blijven; zij
ook wel dit telkenjare kampeeren bewezen, dat ze nog
moesten wel lachen om dat parmantigè, tweejarige
lang na haar studietijd volgehouden heeft en waarbij
meisje.
Als er maar ergens een tipje van „Het Kind" te zien
zij intens genoot van het vrije, ongedwongen bestaan,
was, dan liep heel de bevolking, waar ook, uit.
waarbij ieder voor z'n „corvee" verantwoordelijk is.
„Heb je de Prinses gezien ?" datzelfde heeft men
Ook daar was zij niet op de eerste plaats de Prinses,
elkaar opgetogen gevraagd eenige maanden geleden,
maar een kameraadschappelijke, met-alles -meelevenna den blijden achtsten September. Want zien moest
de kampeerster. Wij willen hier nog eens weergeven,
men haar immers, zien in haar nieuwgevonden, haar
wat een der mede -kampeerenden daarover vertelde.
stralend geluk, dat wij allen zoo van harte met haar
,,Een blijvende herinnering zijn ook de uren na de
meedeelen.
avondlezing, als er gewandeld werd om het ,,AardEn ze heeft zich laten zien, telkens en telkens weer,
huus" en het grint zacht onder onze voeten knirste,
samen met haar „Verloofde ", zooals ze hem zoo eenwanneer we de gebeurtenissen van den dag bespraken
voudig, zoo doodgewoon, aan ons voorgesteld heeft en
of heelemaal niet praatten en alleen maar genoten
spontaan, ongedwongen, heeft ze haar volk, willen
van den schitterenden sterrenhemel.
toonen, hoe blij zij was, nu ook zij datgene gevonden
En op die momenten voelden we, dat de Prinses ons
had, dat ieder mensch gelukkig maakt.
veel waard was. Niet als „Prinses ", maar als een
Hoe spontaan hebben die twee jonge menschen, die
meisje van onzen eigen leeftijd, dat we als mensch
't met elkaar „zeer eens" zijn geworden, zooals Juliana
hadden leeren waardeeren en hoogschatten.
't ons zoo roerend eenvoudig heeft verteld, hartelijk
Een groot voorrecht, is dat geweest!"
-
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Toen in 1935 de Ver. van Vrouwelijke Studenten haar lustrum vierde, lag op een van de plaatsen aan de lunchtafel een naamkaartje, eenvoudig bedrukt met: Jula van Oranje. Geheel rechts de eerste -jaarsstudenten, die
als diensters fungeerden. Onmiddellijk links van dezen de Prinses

Van een eenvoudig huis, waar zij bij vriendinnen gelogeerd had, reed zij met haar paranymphen ter promotie.
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teruggegroet, gewuifd en gezwaaid bij de uitbundige ovaties, die het Nederlandsche
volk, telkens en telkens weer,
bracht aan de geliefde Kroonprinses. Daarbij heeft men gevoeld, dat er tusschen Vorstenpaar en volk over en weer een
verstandhouding was, als buiten het „nuchtere" Nederland
zelden gezien.
DE PRINS HARER KEUZE.

De S taatsburgeres Juliana van Oranje- Nassau vervult haar burgerplicht
in het stemlokaal.
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Prinses Juliana moet wel gevoeld hebben, dat het Nederlandsche volk zeer ingenomen
was met den Prins harer keuze;
den Prins, die midden in 't
werkende leven heeft gestaan,
die gearbeid en gestudeerd
heeft en die sportief is; den
Prins, die nog vóór de ver
officieel bekend was, op-loving
weg naar de Sperwershof, zijn
grijzen auto deel stilhouden
voor een kleinen bloemenwinkel en er een bos oranje rozen
kocht.... den Prins, die in zijn
open wagentje, de Prinses zelf
de residentie-stad binnenreed;
den Prins, die vroolijk lachend
en joviaal teruggroetend, de
blijde hulde van al die duizenden juichenden telkens weer in
ontvangst nam en die, als beiden, moe van al die toejuichingen, zich in 't Paleis terugtrokken, zich met de Prinses toch
nog even voor het zijraam aan
de enthousiaste menigte liet
zien; den Prins, die zich in den
tuin van 't Paleis, jongensachtig met haar vermaakte op
een tandem, die gearmd met
z'n meisje naar de bioscoop
ging en op den terugweg, glim
spontaan naar hem-lachend,
uitgestoken handen van de opgewonden voorbijgangers drukte, die als een dichte haag, een
escorte om het jonge paar
vormden.... ; den Prins, die in
zijn auto krijgertje speelt met
de persfotografen; den Prins,
die als „een onder de anderen" werkzaam wilde zijn
op een groote, Amsterdamsche
Bank, om het economisch
leven van zijn nieuw vaderland
te leeren kennen.
Met den Prins, die zoo „wondersnel het pleit hier gewonnen
heeft omdat zijn eenvoud en
zijn waarachtig gebaar, spraken tot, en verstaan werden
door het Hollandsche hart.
Dood eenvoudig is hij hier
komen aanrijden in zijn grijze

Ford, versierd met de insignes van -verschillende
buitenlandsche automobielclubs.
Er was geen stoet en er was geen goud en er was
niets anders dan een eenvoudig, sportieve jongeman,
die met zijn meisje naar het huis van zijn aanstaande
schoonmoeder reed en deze in zijn opgetogenheid,
ten aanzien van heel Haar volk, hartelijk omhelsde.
Hij was zijn meisje, voor den intocht in de Residentie, die als een stille bedoeld was, maar die tot
een glorieuze en onvergetelijke werd, gaan halen aan
de Sperwershof, het buiten in 's Graveland, waar zij
vertoefde, en toen het grijze herfstweer opklaarde en
de zon doorkwam, stopte hij, sprong uit den . wagen
en zette eigenhandig de kap af.
Hoe aardig en ongedwongen waren die eerste gelukwenschen aan het Vorstelijke Paar op dezen
tocht, toen de prinses bij het Malieveld in een auto
een vriendin ontdekte en de Prins direct stopte,
waarna de Jongverloofden lachend de spontane
felicitaties van Juliana's inmiddels uitgestapte vriendin, in ontvangst namen.
PRINS BERNHARD DE EENVOUDIGE.
Wat weten wij eigenlijk van Prins Bernhard, die
een volkomen vreemde voor ons was, totdat liet heugelijk feit van zijn verloving met Prinses Juliana
bekend werd gemaakt?

Vlak daarna Beeft cie dagbladpers ons in een bonte
kaleidoscoop, beelden uit zijn leven voorgetooverd in
losse flitsen.
De Prins . is een ijverig werker, een onversaagd
jager. De Prins kan vliegen en is zelfs eenmaal aan
den dood ontsnapt. De Prins is, tijdens zijn verblijf
in Parijs, door een beroemden kok, ingewijd in de
culinaire geheimen....
De Prins heeft gedurende bezoek aan Zwoller kerspel, aan den bakkersjongen het mechanisme van
zijn auto uitgelegd, maakte een praatje met den
groenteboer en een grapje met den kellner.
De Prins is een koen chauffeur, reed in één trek,
in z'n Fordje eens van Parijs naar de Poolsche grens,
waar zijn moeder woont en zat eens dag en nacht
achter 't stuur, na een bezoek aan Zwitserland, waar
zijn Verloofde vertoefde, om den volgenden ochtend
weer op tijd op het kantoor aanwezig te zijn... .
Dat hij zeer plichtsgetrouw, stipt en arbeidzaam
was, weten wij uit den mond van den bedrijfsleider
van het Parijsclle kantoor der l.G. Farben, waar hij
werkzaam was.
„En eenvoudig.... niemand mocht Monseigneur
tegen hem zeggen; vanaf den eersten dag, dat hij
Lier was, wilde bij, dat iedereen hem eenvoudig
Monsieur de Lippe zou noemen."
Deze Monsieur de Lippe, die naast zijn kantoor
als gewoon gesalarieerd employé, steno en-werk,

,,Er was eens een Prinses, die Juliana heette en die haar Prins ontmoette."
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— En heeft u „van den Prins nooit
kwaad vermoed ?" vroegen we den heer Tempelman.
- — Nooit of nimmer. Ik kwam ook wel op 't
kantoor. En daar scheen hij met de andere
heeren gewoon mee te werken. Ik dacht dat
het een toekomstige groote handelsman of
industrieel zou zijn, want ik had later wel
gezien, dat de groote heeren van dat mooie
kantoor bijzonder voorkomend voor hem
waren. Maar meer toch niet. En hij had mij
verteld ook de economie van ons land zeer te
bestudeeren en dat bleek ook wel zoo dikwijls
wij over Nederland spraken. 't Was iemand
die zich blijkbaar zeer grondig van ons land
op de hoogte wilde stellen en er een ware
studie van maakte.
NOOIT HEB IK ZOON GOED
LEERLING GEHAD.
— En was de Prins een goed leerling?
— Goed leerling? Nooit heb ik er een zoo
gehad. Na een paar keer begon hij al Nederlandsch met me te spreken. En nergens had

Vader was trotsch op zijn oudste.
typen leerde en de Fransche taal moest machtig
worden, vond ook nog tijd en energie om de
studie van het.... Nederlandsch aan te vatten, waar
wel niemand in zijn omgeving veel van begrepen zal
hebben.
„Wat brengt U toch hierheen?" vroeg men hem
verwonderd, als hij, als trouw bezoeker, op de avonden van de Hollandsche Club kwam.
En dan was 't zijn antwoord, dat hij binnenkort
in Holland een belangrijke aanstelling verwachtte!
De jonge Haarlemsche onderwijzer, die tijdelijk in
Parijs vertoefde en daar 's Prinsen leeraar was in
het Nederlandsch, vertelt er over:
„Het was zoon aardige jongeman, zoo vriendelijk
en opgewekt, dat ik in eein oogwenk op mijn gemak
was. Hij sprak met geestdrift van ons land, dat hij
erg mooi vond en verschillende malen bezocht had.
Over de condities der lessen waren we het direct
eens, en hij stond er op eiken dag een les te ontvangen.... behalve Zaterdag. „Dien dag houd ik vrij
om te tennissen ". Daar is hij een liefhebber van. Hij
sprak er dikwijls over.
Toen hij hoorde, dat ik vlak bij de Avenue Hoche
mijn kamer had, zei hij : „Best, best, dan kom ik u
's middags om half zes afhalen en neem ik u in mijn
wagen mee ". En dat gebeurde altijd, tenzij ik een
vriendelijk briefje had gekregen, waarin hij zich verontschuldigde voor de verhindering.
In de auto kreeg ik al spoedig het verzoek niet elk
oogenblik „Hoogheid" te zeggen, en voortaan was hij
„meneer van Lippe" en slechts „Hoogheid" als it
kwam of als ik weer vertrok.
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Prins Bernhard als lichtmatroos.

Een kwieke gymnasiast. Het
portret op Moeders schrijf tafel.

hij moeite mee. Ook met de uitspraak niet, zelfs niet
met de „eh" na de „s" uitgesproken, wat in het begin
wel oplettendheid vroeg, maar waarmee nooit getobd werd, zooals dat altijd het geval is, als ik Duit
-scher
als leerlingen heb."
— Gebeurt dat wel eens ?"
-- Ja, maar het zijn altijd verloofden, die de taal
willen leeren van hun of haar ,,toekomstige
..U
begrijpt wel, hoe ik paf heb gestaan, dat het zelfs
dezen keer ook zoo geweest is.
Eerst dacht ik, dat het wel moeilijk zou zijn zoo'n
voornamen leerling hard te doen werken. Maar jawel, de prins studeerde ter dege zijn lessen in en na
een paar weken lieten wij het Duitsch geheel varen
en bedienden we ons reeds van het Nederlandsch als
voertaal. Mijn leerling werkte verbazend mee; hij
..

legde zich met hart en ziel op de studie toe.
Bepaald een verbazend vlugge geest. En daarbij
zoo'n prettig en eenvoudig man. Hij was altijd even
opgewekt. Zoo was ik om half zes bij hem, of ik
voelde zijn prettige nabijheid. Ook zelf werd je er
opgewekt van."
Op den dag van de belijdenis van Prins Bernhard
Leopold had na de Kerkelijke plechtigheid een maaltijd plaats, waarbij zijn vader de volgende indrukwekkende rede hield:

„In het leven van iederen Christen komen uren en
dagen voor, waarop hij tot zichzelf inkeert en zich de
vraag stelt: wie ben je en wat zal er verder van je
worden?
Zoo'n dag van zelfinkeer, lieve jongen, is het heden
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mogen noemen en die in het eeuwigheidsverlangen van het goddelijke in ons, aan
onze ziel een doel zien gesteld, namelijk, het
vervullen van onzen aardschen plicht en het
betrachten der liefde om haar zoo voor te
bereiden op den terugkeer in de eeuwigheid.
Vandaag heb je voor God de gelofte afgelegd, dat jezelf de verantwoording op je wilt
nemen voor een nieuwen, Christelijken, reinen levenswandel. Vergeet dat nooit, mijn
jongen, en weet, dat alleen een rotsvast geloof ons in dagen van verzoeking over dee
klippen van het aardsche bestaan vermag
heen te voeren. Lees iederen dag in je Bijbel,
hij is de bron van alle waarheid en wijsheid.
Je hebt voor alle liefde jou bewezen een
ontvankelijk en dankbaar hart betoond en
haar met vederliefde vergolden. Heb dank
daarvoor! Alle menschelijke liefde is echter
slechts een zwakke weerglans van de liefde
Gods, zooals die vandaag bij het altaar op
roerende wijze is geopenbaard en jou op je
levensweg medegegeven. Verlaat je op den
Heiland en blijf Hem trouw zooals je hebt
beloofd, tot aan den dood.
En nog iets liefste zoon, zie in ons niet alleen je ouders, maar ook je trouwste vrienden! Wees openhartig jegens ons en schenk
ons je volste vertrouwen. Daar zul je nooit
spijt van hebben. Je trouw zal met gelijke
trouw worden vergolden. Als twijfel in je
rijst, als de verzoeking te sterk wordt, ook
als je verkeerd heb gehandeld, kom dan bij
je vader, bij wien je altijd, wat er ook gebeurt, een hart vol begrijpend liefde zult
vinden en die de eenige onder de menschen
is, die je met zijn hulp terzijde kan staan.
Hoed je voor ijdelheid, hoogmoed en eigenwaan; wees eerlijk, heb eerbied voor de vrouwen, treed iedereen open en eerlijk tegemoet
en toon hun, ook den geringste, altijd een
vriendelijk gelaat. Beoefen voor alles de zelftucht, want zij alleen maakt den mensch tot
een waren Christen!
Twee heerlijke gaven Gods zijn je op je
De eerste omhelzing van Schoonmoeder en Schoonzoon.
levensweg meegegeven, mijn kind: je hart
van goud en je helder verstand!
Niet in uitrelijken welstand, neen, slechts in inner`oor jou, nu jij je belijdenis hebt gedaan. Maar ook
lijke tevredenheid zul je bevrediging vinden. Maak
voor ons, je ouders, die in de eerste plaats jegens God
van je hart en verstand een goed gebruik en je zult
de verantwoordelijkheid dragen voor den weg, dien
den rechten weg niet missen, je plichten kennen en
je ging om levenswaarden deelachtig te worden. Ook
vervullen en opgewassen zijn tegen elke moeilijkheid
voor ons, zeg ik, wordt op dezen dag een periode
des levens.
afgesloten en wij stellen onszelf de vraag: tot wat
Ik vat alles samen in dit eene: word een ridderis ons lieve kind opgegroeid en wat zal er verder uit
lijke Duitscher en Christen! Met dezen wensch ledig
hem worden? Gode zij dank! wij hebben reden de
ik mijn glas op je welzijn!"
toekomst vol vertrouwen en hoopvol tegemoet - te zien.
In den korten tijd, dat wij Prins Bernhard kennen,
Van kindsbeen af . was je door liefde omringd, voorhebben wij mogen zien, dat deze vaderlijke wenschen,
al door die ééne onuitputtelijke liefde van je moeder,
welke wij naast vele andere interessante levensbijdie je, toen je leven door- een ernstige ziekte werd
zonderheden in het belangrijke standaardwerk „Prins
bedreigd, vol toewijding maandenlang dag en nacht
Bernhard" aantreffen, niet onvervuld zijn gebleven.
heeft verpleegd en zoo je leven uit Gods , hand heeft
Het zijn maar enkele flitsen, die uit het leven van
teruggewonnen. Ja,> beste jongen, God heeft je tweePrins Bernhard tot ons zijn gekomen, maar toch kunmaal het leven geschonken. En heden staan wij
nen we ons hieruit het beeld van den Prins teekenen,
wederom met je voor, den Almachtigen God en smeekunnen we, met één lijn, het contour zetten, ten
ken Hem, dat Hij je ziel evenzeer 'moge behoeders en
voeten uit, van den eenvoudigen mensch; van den
leiden als Hij het tot nu toe je lichaam heeft gedaan.
man, die niet geleefd heeft als een prins, maar van
De dag der belijdenis! Een dag vol diepen zin voor
den Prins, die een eenvoudige, harde werker en een
ons, Evangelische Christenen, die ons Gods kinderen
-

-
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Met verbazing zien zij zich zelf op de film.

Vertrouwelijk in een hoekje van de bioscoop.
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Foto Schtmmelpenningh Reproductierecht Nijgh en van Ditmer N. Y:, Rotterdam.

Deze foto van den Prins, die zich jongensachtig met zijn
verloofde vermaakte op de tandem, is, naar wij mogen
verwachten, teekenend voor de toekomst: Prinses en Prins
met vereende krachten werkend tot hetzelide doel.
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vlotte, sportieve kameraad was.
Hij zou zeker binnen enkele jaren
tot een leidende positie bij de I. G.
Farben zijn opgeklommen, wanneer
de Voorzienigheid onze bekoorlijke
en aantrekkelijke Prinses niet op
zijn weg had geplaatst. De eerste
schreden op den weg naar het
succes had hij immers reeds gezet,
toen hij bij de wintersport in Zwitserland kennis maakte- met de.
lieve jonge Vrouw, die de uitverkorene van zijn jong en onbedorven
hart is geworden.
Zijn ouders hebben Prins Bernhard behalve hun liefde én hun
zégen ook hun beider groote gaven
van hoofd en hart meegegeven:
volharding, stiptheid, ordelievend
betrouwbaarheid. Deze-heidn
worden overstraald door de trouw,
die de persoonlijkheid van den
Prins tot sieraad strekt.
Het goedgunstige lot : gaf den
Prins een hoogere roeping te vol gen dan een succesvolle carrière in
handel en industrie. Hij zal zijn
prachtige talenten en . eigenschap -,
pen kunnen ontwikkelen als liefdevol en zorgzaam echtgenoot aan de
zijde van onze beminde Kroon
als toegewijde zoon van-prinse
onze vereerde Koningin, wie hij ook
tot steun en hulp moge zijn bij de
vervulling van haar grootsche en
zware taak, die tot het welzijn van
heel ons volk strekt.
Dat Prins Bernhard, ondanks
deze hooge uitverkiezing, dezelfde
ongedwongen . eenvoud bewaard
heeft, die ons hart zoo warm doet
kloppen voor Prinses Juliana doet
ons even spontaan als voor de
bruid, ook voor den bruidegom,
een hartelijk „Lang zal hij leven!"
uitroepen. Het is een grootsche dag . in -.de
geschiedenis van Nederland. Hare
Koninklijke Hopgheid, Kroonprinses Juliana van 6ranje Nassau ver
zich in den echt met Prins-bindt
Bernhard van Lippe Biesterfeld.
Haar volk, dat -zijn hoop op ° deze
Prinses, op dit huwelijk gesteld
heeft, juicht.
Een huiver van ontroering gaat
door heel de Natie. Want ook gaan
vandaag twee jonge menschen trouwen, Juliana en Bernhard, -die ons
heel dierbaar zijn en wien wij veel geluk wenschen. Wij verheugen ons,
omdat zij beiden de eenvoudige
menschelijke eigenschappen heb
voor de . toekomst geluk -ben,di
verwachtingen rechtvaardigen.-kige
Wij vieren een blij feest, want er
is bruiloft, Juliaant j e staat getooi-d
met Oranjebloesem, het wit, dat
bruiden dragen. „Dank U, dank U voor Uw medeleven n ons geluk."
-
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WEE IS PRINS BERNHARD ?
WAAR KOMT HIJ VANDAAN

?

Een uitvoerig en gedocumenteerd antwoord op deze vragen geven Z.Exc. Prof. Dr.
Georg Freiherr- -von= = Eppstei-n,- oud kabinetsminister --en , - kabinetschef van- het Vorstenhuis - - Lippe en Hofrat Max Staerecke, oud lid , van het „Lippische Landespr .sidium" en geval-.
machtigd lid van de „Deutsche Reichsrat", in hun in 't Hollandsch gepubliceerde

STANDAARDWERK „PRINS BERNHARD"
De Prins zelf, zijn Moeder, Prinses Armgard en het Hoofd van het Geslacht Lippe,
Vorst Leopold, schreven ieder een inleidend woord, dat in hun eigen handschrift in
deze uitgave is gereproduceerd.
Het boek behandeld, naast de geschiedenis van het Huis Lippe, de oude en nieuwe banden,
die dit geslacht aan liet Huis Oranje-Nassau binden en het brengt ± 70 nog nooit
gepubliceerde foto's die de schrijvers ter beschikking hadden, daar hun het uitsluitend
alleen-recht werd toegekend tot gebruikmaking van alles, wat zich bevindt in het archief
van het Vorstenhuis Lippe.
Onder de vele gesigneerde portretten is ook het - laatste portret van Prinses Juliana
met handteekening.
Het is te verwachten, dat dit zeer bijzondere gelegenheidsboek spoedig . uitverkocht zal
zijn. Bestel het daarom omgaand bij de N.V. Roman-, Boek- en Kunsthandel, Amsterdam.
Het boek kost in prachtband f 3.90.. De prijs van een genummerd (1-200) exemplaar ..=
met handteekeningen van den schrijver en in echt leder gebonden f 8.50. - . -

WAT BETEEKENT ORANJE
voor Nederland en wat heeft dit roemruchte Huis voor Nederland gedaan ?
Een belangwekkende vraag, die ieder goed vaderlander interesseert, . vooral in deze dagen,
nu de oude stam voortgezet gaat worden in twee jonge levens. Welnu

DE GESCHIEDENIS VAN HET
HUIS VAN ORANJE
door Dr. N. JAPIKSE, Directeur van het Koninklijk
Huisarchief en van het . Bureau voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën
is voor iedereen toegankelijk. Niemand beter dan deze schrijver, die onmiddellijk uit de
betrouwbaarste bron put, is in de gelegenheid de wortels bloot te leggen van die warme
liefde en oprechte trouw, die . wij . wel allen vo het Huis van Oranje voelen, maar
waarvan de meesten onzer den oorsprong en groei in de geschiedenis van bijna vier
eeuwen nauwelijks kennen. .
Een boek voor lederen Nederlander, waarvan het eerste deel zal verschijnen in de eerste
helft van januari 1937, het tweede deel in den loop van 1937.
Bij bestelling vóór de verschijning van het eerste deel noteeren wil slechts f 3.90 per deel
of f 7.80 voor hef 'nm 1 ' - -----'- ^T rste deel zal de prijs
worden
Bestellilerd,
zijn te richten aan
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