
JULIANA-FILM T¸ WEENEN 

VERTOOND 

Voor Nederlandsche kolonie 

Optreden van Willem Herckenrath 

Onze Weensche correspondent echrijft 

Dank zij de ijverig 
bemoeiingen van onzen 

landgenoot en oud-Hagenaar den neer A i 

M Nijdam die zich als reeds zoo vaak ook nu 

weer met al zijn kracht geheel belangeloos 

in den dienst der goede zaak heeft gesteld 

bij welk werk hij de ondersteuning verkreeg 

van den Nederlandschen Gezant alhier zijn 

de in Weenen woonachtige Nederlanders nu 

ook in de gelegenheid geweest een vertoo 

ning bij te wonen Tan een film van de verlo 

ving en van het huwelijk van Prinses Julia 

na en van Prins Bernhard in welke film 

ook eenige beelden van de Koningin en van 

de Prinses van ouderen datum waren opge 

nomen 
Dat’ 

de Nederlandsche kolonie dit waar 

deerde bleek wel uit de groote opkomst 

Bijna alle leden van de Nederlandsche 

kolonie waren .verschenen en ook waren 

er veel Oostenrij keche vrienden van ons 

land gekomen De groote «aal van het ge 

bouw van de Urania leek ia een stukje 

Nederland herschapen 

Onder de aanwezigen bevonden zich de 

Nederlandsche gezant «n mevrouw Van 

Hoorn en de Nederlandsche consul-gene 

raal de heer J Z Lapair 

De heer A C M Nijdam hield een aardige 

toespraak waaorp allen staande het Wilhel 

mus zongen Daarop bracht de Ha zan 

ger Willem Herckenrath die zien geaurenae 

enkele weken te Weenen ophoudt vier Neder 

landsche liederen ten gehoore te weten Nu 

heb ie U al gegheven van L» F Brandts 

Buys Ik heb u lief mijn Hollandsen land 

schap en Neeriands Vlag heide door Here 

kenrath zelf geschreven en Ons lied van Ar 

nolidi Spuel De banton werd op uitstekende 

wijze op het klavier begeleid door onzen jon 

gen landgenoot Frederik Heymans die ook 

een oud-Hagenaar is Beiden oogstten een 

dankbaar applaus 

.  I vertooning van de film werd met de 

grootste belangstelling gevolgd Er hing span 

min» in de eaial al’len .leefden met het groo 

te gebeuren in het Vaderland mede Men zag 

opnamen van Den Haag Rotterdam en Am 

sterdam o de onWftngst van het jonge 

paar en van de Koningin öp het Rotterdam 
sche stadhuis Vaak .gingen er kreten van 

vroolijkiheid wp en toerf-de’firm was afReloo 

pen werd hartelijk geapplaudisseerd , 

In geanimeerde steWnlq bleven nog ge 

ruimen tijd bijeen \:?f l 
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De bariton Heroli« 

kele malei ’ip vØ 

opgetreden Het $« 

van de ^Q 
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r ^  weenen en 
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jener �Tagblatt 
een’ 

|c bladen roemt 
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heeft hij 2iCho ._._.,  .  _  � 

zantachap doep hij liederen .van 
Schubert Mtólºr H Kauii 
en als toegift fwai uit Gounoda Faust 

heeft gezongen 
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