
Geïnterneerde Duitschers in Indië

BETROUWBAAR RAPPORT
Ooggetuigen vertellen hun

belevenissen
Omtrent de behandeling van de rijks-

Duitsche geïnterneerden in de Neder-
landsch Indische overzeesche gebieden
worden de volgende authentieke be-
richten gemeld:

De leden van een wetenschappelijke
expeditie, die in Nederlandsch Indië
werden geïnterneerd, verklaren dat zij
sedert 2 Januari 1939 van München
uit in opdracht van de universiteit te
München en van het Beiersche staats-
instituut voor paleontologie en histo-
rische geologie een onderzoekingsreis
naar Britsch Indië en Australië heb-
ben gemaakt Op 4 September, om
half vijf, zoo deelen zij mee, werden wij
te Melbourne ten huize van den geeste-
lijke C. Steiniger door politiebeambten
in burger gearresteerd en na drie da-
gen, tezamen met ongeveer dertig
Rijks-Du itschers, mannen tusschen 19
en 60 jaar. geïnterneerd in het mili-
taire kamp van Tatura, op honderd
mijl ten Noorden van Melbourne.

Op 17 November 1939 werden wij
uit het interneeringskamp Tatura ont-
slagen. Onze vrijlating zou zijr. toe te
schrijven aan het optreden van den
directeur der Geological Survey of
Victoria en van den Australischen mi-
nister-president Menzies.

Wij kregen op een .eind December
1939 tot den minister-president gericht
verzoekschrift op 15 Februari 1940 het
verlof, naar Java te mogen vertrekken.

Op 5 April 1940 kwamen wij te
Batavia aan en waren voornemens zoo
spoedig mogelijk, vooral om financieele
redenen, naar Duitschland over Japan
terug te reizen. Wij namen passage aan
boord van het schip Nissyo Maru van
de Mij. Nanyo Kaiun, dat op 21 Mei
uit Soerabaya zou vertrekken.

Qp den lOden Mei, des middags om
twee uur, bereikte ons het bericht van
de gebeurtenissen in Nederland. Reeds
om halfvier werden wij in het Duitsche
pension Lohe te Bandoeng, tezamen
met alle overige daar wonende Rijks-
Duitschers, gearresteerd en naar het
politiebureau vervoerd. De met revol-
vers bewapende, in burger gekleede
beambten verrichtten de arrestatie op
grond van een lange getypte lijst Na
vaststelling van de indentiteit werden
wij, ongeveer 110 man, niet alleen
Rijks-Duitschers, maar ook genaturali-
seerde Duitschers, Nederlanders (leden
van de N.5.8.) en halfbloeden, alsmede
Joodsche emigranten, naar de turnzaal
van een kazerne te Bandoeng overge-
bracht

In den loop van 11 Mei geschiedde
het vervoer per derde klasse spoor (in-
landersklasse) van Bandoeng naar Ba-
tavia en Tandjong Priok, en met ge-
arresteerden van Batavia, Buitenzorg
en Cheribon. meerendeels dicht opeen-
gedrongen in de laadruimte van het
K.P.M.-schip Generaal van Geen. naar
het voor inlandsche Mekkagangers be-
stemde quarantaine-station op het
eilandje Onrust in de baai van Batavia.

Behuizing
Op tl Mei, laat in den avond, wer-

den geïnterneerden met 75 tot 100 man
tegelijk naar de quarantainebarakken
vervoerd, op een door boomen omgeven
en met prikkeldraad versperd terrein.
De meegebrachte bagage bleef twee
dagen in de open lucht liggen, zoodat
men twee nachten op den kalen, voch-
tigen, betonnen bodem van de barak-
ken moest doorbrengen. Pas na zes da-
gen werden stroo en strooien matten
verstrekt. Tot 18 Mei bleef dekking ge-
heel achterwege. De barakken bevatten
geen gelegenheid tot zitten, geen tafels
of meubilair van eenigerlei aard, ook
geen spijkers of kleerhaken. De geheele
uitrusting bestond uit een enkele wa-
terkraan, welke aan den buitenmuur
van de barak uitliep en een toilet-
gelegenheid aan de omheining, waar-
van de spoelinrichting bij de meeste
barakken niet werkte, zoodat de geïn-
terneerden water moesten halen om
door te spoelen. Het water liep slechts
eenige uren per dag. De bewoners van
elke barak benoemde op bevel van den
kampcommandant uit hun midden een
geïnterneerde tot hun barakcomman-
dant.

Verzorging
Het eten besfond sinds het vertrek

uit Bandoeng in den vroegen ochtend
van 11 Mei tot den avond van 12 Mei
uit vier karig belegde broodjes en spaar
zaam verstrekte koffie en koud water.
Pas in den laten avond van 12 Mei
werd een warme maaltijd verstrekt.De
volgende dagen werd des morgens en
des middags telkens een belegd brood-
je met koffie of thee en des avonds
warme soep en gekookte rijst met een
vleeschgerecht uitgedeeld.. Deze avond-
maaltijd welke door geïnterneerde koks
werd klaargemaakt, was alleen vol-
doende om voor het oogenblik den
honger te stillen.

De kampbewoners
Volgens een ruwe raming bevonden

zich op Vrijdag 17 Mei op Onrust 1200
a 1300 geïnterneerde mannen' in den
ouderdom van 16 tot over 70 jaar, (on-
der de op Onrust geïnterneerden be-
vonden zich geen vrouwen), Rijks-

Duitschers, Nederlanders van Duïtsche
afstamming, eenigen daarvan meer dan
twintig jaar in Nederlandsch-Indie
woonachtig en genaturaliseerd, ten
deele hooge ambtenaren der Neder-
landsch Indische overheid, Nederlan-
ders, meerendeels leden van de N.5.8.,
zonen uit huwelijken van mannen ven
Duitsche iifstamm:ng en emigranten
van Joodsche afkomst. Onder anderen
vielen de volgende personen op:
van het Duitsche consulaat-generaal te
Batavia, bijvoorbeeld een Duitsche
consuL Zij deelden mee, dat alle man-
nelijke leden van het consulaat-gene-
raal, met uitzondering van den consul-
generaal Timann, op den lOden Mei
des morgens om tien uur in hun werk-
kamers waren gearresteerd. Onder hen
bevonden zich verscheidene schooljon-
gens, onder wie de zestienjarige zoon
van een theeplanter in de buurt van
Buitenzorg. Deze jongen was drie da-
gen voor zijn arrestatie hersteld van
een zware tvphus uit een ziekenhuis te
Batavia ontslagen en bevond zich op

18 Mei nog in het interneeringskamp.
Voorts waren er een Duitseher, die
door verscheidene als
do directeur van dc politieschool te
Buitenzorg werd herkend; een Neder-
lander, ongeveer zestig jaar oud, die
door verscheidene geïnterneerden als
een der directeuren van het Neder-
landsch Indische persbureau Aneta
werd herkend. Zijn naam luidde Bran-
denburg van Olstende. Ook waren er
een zendeling van de zending der Ad-
ventisten en zijn zestienjarige zoon, een
genaturaliseerde militaire apotheker
met den rang van kapitein, van Duit-
sche afstamming, die op 10 Mei in vol-
le uniform in zijn werkkamer is gear-
resteerd; tenslotte verscheidene politie-
beambten van Duitsch-Javaansche af-
stamming in uniform.

De arrestatie
De geïnterneerden maakten o.a. mel-

ding van de volgende gevallen; Een
bejaarde te Bandoeng bekende Rijks-
Duitsche arts werd door politiebe-
ambten in weerwil van zijn protesten
zonder uitstel weggehaald van een
vrouw, die in het kraambed lag. De
bemanningen van de in de haven van
Batavia liggende Duitsche schepen,
o.a. van de Stassfurt, werden van de
werkplaatsen en machinekamers weg-
gehaald, zonder gelegenheid te heb-
ben kleeding. schoenen, toiletartikelen
enz. mee te nemen. Verscheidene op-
varenden van de Stassfurt bezaten
nog op 18 Mei, een week na de inter-
neering, slechts een korte werkbroek
en een paar pantoffels. De geïnter-
neerden zelf hebben een inzameling ge
houden van kleedingstukken voor de
scheepsbemanningen. Niets wees er
op, dat de kampleiding zich met deze
kweslie bezig hield .

Bewaking
Een blanke eerste luitenant en een

blanke kapitein, met manschappen, be-
staande uit Javaansche en Ambonee-
sche inlanders, oefenden de bewaking
uit

In het interneeringskamp
Verscheidene malen werden oudere

mannen op draagbaren weggedragen
en naar het lazaret gebracht, blijkbaar
als gevolg van het gebrek aan de
noodige inrichtingen in het kamp en
van den onvoldoenden kost. In den och-
tend van 14 Mei las de blanke kapitein
der bewaking de kampvoorschriften
voor. Als verscherping van den tot
dusverre bestaanden toestand werden
vooral verboden het aanraken van de
prikkeldraadomheining, die tot dan toe
tot het ophangen van de wasch en
andere doeleinden gebruikt kon wor-
den en waarover aanvankelijk eten en
drinken waren toegereikt en het spre-
ken met andere barakken. Deze voor-
schriften eindigden met de woorden:
Wordt zonder waarschuwing neerge-
legd, Wordt neergeschoten. Op denzelf-
den dag, des morgens tegen elf uur,

loste een Nederlandsche sergeant van
ongeveer dertig meter afstand, zonder
voorafgaanden roep of waarschuwing
een geweerschot op een geïnterneerde,
die bij vergissing tegen de prikkel-
draadversperring leunde en naar vier

kameraden keek, die aan het bridgen
waren. Talrijke geïnterneerden hebben
kort daarop op genoemde plek ge-
constateerd, dat zoo juist een schot
was gelost. De geïnterneerde is niet
getroffen. Hij werd eenige minuten
later door de wacht, onder bevel van
den blanken kapitein, weggevoerd en
naar een tot gevangenis dienende
barak gebracht.

•Tusschen 12 en 1 uur 's middags viel
er weer een schot en eenige barakken
verder zag men een afgedekte baar
uitdragen. Van mond tot mond ging
kort daarop het bericht, dat een Rijks-
Duitsche vluchteling uit Singapore
slachtoffer van het schot was geweest.
Bij vergissing had hij tegen de om-
heining geleund. Of het schot door
een blanken of gekleurden bewaker
was gelost, kon men niet te weten
komen. Verscheidene geïnterneerden
constateerden den volgenden dag, dat
op hqt in het barakkenkamp gelegen

oude kerkhof een teraardebestelling
geschiedde.

Het eten voor de bewoners van elke
barak moest door vier tot acht geïnter-
neerden worden gehaald, die onder
bevel van bruine soldaten in de pas
moesten marcheeren. Op 16 Mei werd
een geïnterneerde van Duitsch-Javaan-
sche afstamming, in den ouderdom
van ongeveer twintig jaar, door een
bruinen soldaat getrapt, omdat hij niet
in de pas liep. Een geïnterneerde van
Duitsche afstamming van ongeveer 18
jaar werd om dezelfde reden naar de
als gevangenis dienende barak ge-
bracht. Beiden werden met lijfstraffen
bedreigd, wanneer zij voortaan niet in
de pas liepen.

Het volgende werpt een licht op de
voorschriften van het gekleurde be-
wakingspersoneel; Op 15 of 16 Mei
werden de barakcommandanten voor
den blanken kapitein geleid, die hun
o-a. het volgende meedeelde; De be-
woners der brarakken moeten des
nachts niet in de nabijheid van het
prikkeldraad slapen, — tot dusverre
was dit ' deels het geval, omdat de
barakken stampvol waren — want „het
zou kunnen gebeuren, dat een geïnter-
neerde in den slaap de omheining aan-
raakte en dat een voorbijkomende be-
waker meende te moeten schieten".

Ziekten
Als gevolg van de volkomen onvol-

doende huisvesting — vooral door het
slapen op den vochtigen betonnen
grond — en door het gebrek aan zit-
gelegenheden binnen en buiten de
barakken, ontstonden er terstond darm-
ziekten, alsmede influenza met hooge
koorts. De geneeskundige behandeling
geschiedde door geïnterneerde artsen;
daartoe kregen drie Joden van de
kampleiding opdracht Twee blanke
hospitaalsoldaten verzorgden dagelijks
tweemaal de behandeling van kleine
wonden en verstrekten de slechts
spaarzaam aanwezige geneesmiddelen.
De artsen verklaarden, dat slechts de
ergste gevallen in de barak van het
lazaret konden worden behandeld.

Naar Soerabaja
In den ochtend van 18 Mei, tegen

tien uur, werden wij uit het kamp ge-
haald en in de arrestantencel der be-
manning van het kleine Nederlandsche
oorlogsschip Krakatau van Onrust
naar Tandjong Priok, de haven van
Batavia, vervoerd. In de barkas, die
ons in Tandjong Priok van het oorlogs-
schip naar de kade bracht, zaten
tegenover ons de hiervoor als bewaker
vermelde blanke sergeant en twee ge-
kleurde soldaten. De sergeant haalde
zijn geweer van den schouder, légde
den vinger aan den trekker en hield
ons den loop op een meter afstands
voor de borst. Ook de gekleurde sol-
daten hielden het geweer op ons ge-
richt. In Tandjong Priok gaven de
militairen ons aan de politie over. Een
Nederlandsche politiebeambte zeide
daarbij: U weet, er wordt zonder waar-
schuwing geschoten.

Voor den nacht van 18 op 19 Mei
werden wij in arrestantencellen van
het pulitiebureau nr. 3 in Batavia on-
dergebracht. Daar vernamen wij van
een inspecteur van politie, dat wij
naar Soerabaja zouden worden over-
gebracht teneinde naar Japan te kun-
nen reizen. Op 19 Mei des morgens
om halfzes werden wij door twee ge-
kleurde politiebeambten met geweer
naar het station Batavia Koningsplein
en vandaar per spoor naar Soerabaja
vervoerd. Hierbij werden wij des mor-
gens om halfzes met ons drieën in
weerwil van protest met handboeien
aan elkaar geketend, die pas des
middags om een uur in den trein wer-
den afgenomen, toen wij gingen eten.
De treinreis, die van 's morgens zes
tot 's avonds halfzeven duurde, ge-
schiedde in een wagon derde klasse,
die alleen door inlanders gebruikt
wordt en wel onder het oog van ge-
kleurde passagiers, in een open, niet
afgescheiden afdeeling. Bij de aan-
komst in Soerabaja werden wij weer,
in weerwil van nadrukkelijk protest,
geboeid en via een politiebureau naar
een verzamelkamp gebracht. Uit dit
verzamelkamp werden wij op 21 Mei
des middags tegen twee uur onder
politiebewaking op het Nissyo
Maru overgebracht. De in de cabine
aanwezige bagage, welke in Bandoeng
reeds door de politie was gecontroleerd
en vrijgegeven, werd opnieuw door
twee politiebeambten onderzocht. Hier-
bij werden ons dertien filmrollen af-
genomen, waarvan elf rollen Austra-
lische opnamen bevatten, die daar aan
de militaire censuur waren voorgelegd.
Ons verzoek deze films, die voor het
wetenschappelijke nut van onze reis
van de grootste beteekenis zijn, na het
onderzoek naar het Duitsche consulaat-
generaal in Kobe te zenden, werd door
een beambte afgewezen met de woor-
den: Het is nu oorlog, wat hebben die
films te beteekenen?

De Duitschers in Oost Java zijn on-
dergebracht in een kamp bij Madioen,
waar zich ook de Duitsche consul Von
Plessen bevindt. Op de reis naar Kobe,
lazen wij te Cebu (Philippijnen) in
een Amerikaansche krant, op 26 Mei
in Manilla verschenen, dat in Neder-
landsch Indië sinds den lOden Mei in
totaal 5000 menschen zijn geïnterneerd
en dat vermogens, ten bedrage van

(totaal 100 millioen dollar, in beslag
zijn genomen.

Vrouwen vertellen
De behandeling van de aanvankelijk

vrij gebleven Duitsche vrouwen in Ban-
doeng door de politie- of militaire orga-
nen daar, was allesbehalve vriendelijk.

Hierover de volgende bijzonderheden:
Op 15 Mei verschenen des morgens

twee officieren en eenige soldaten in
het pension Lohe. Dc aanwezige Duit-
sche vrouwen moesten zich in de hal
verzamelen, soldaten met het geweer in
den aanslag stonden bij de deuren.Mijn
verzoek, een zakdoek te mogen halen,
werd ruw met you stay here van do-
hand gewezen.De vrouw van een Rijks-
Duitscher uit Bombay, een Amerikaan-
sche van afkomst, had in haar kamer
haar kind van vier weken oud. Toen dit
begon te schreien, verzocht zij naar
haar kamer te mogen gaan om naar
het kind te kijken. Dit werd haar ge-
weigerd.

Bij het openmaken van de kamers
werden, in weerwil van protesten van
de pensionhoudster geen rekening ge-
houden met een te bed liggende be-
jaarde zieke vrouw en evenmin met een
moeder, die haar kind voedde. Ecnigc
vrouwen werden nog denzelfden dag
gearresteerd.

Drie andere Duitsche dames, die in
het pension Lohe woonden, onder wie
de bovenvermelde dame met het kindje
van vier weken, kregen op 16 Mei het
bevel, zich van het noodzakelijkste voor
verscheidene dagen te voorzien. Zij
werden uit het pension weggeleid en
waren, evenals de wouwen die den vo-
rigen dag waren gearresteerd, tot het
vertrek van deze ooggetuige uit Ban-
doeng niet teruggekeerd. In een ander
Duitsch pension in de buurt, werden de
vrouwen op dezelfde wijze behandeld.
Voor dit pension stonden van des mor-
gens 15 Mei af vier gekleurde wacht-
posten.

Consulaat te Soerabaja
Op den lOden Mei, des middags om

kwart over een, kwamen twee politie-
beambten het Duitsche consulaat in
Soerabaja binnen en arresteerden eerst
met de revolver in de hand een hulp-
kracht bij het consulaat. Vervolgens
gingen zij naar den heer Von Plessen en
bevalen hem. eveneens met voorgehou-
den revolver,. mee te gaan hoewel hij
verklaarde deDuitsche consul tezijn. De
heer Von Plessen kreeg niet eens ge-
legenheid zijn bureau te sluiten of zijn
pas mee te nemen. De heeren verlieten
daarop het consulaat met de politie en
werden met de andere Duïtschers voor-
loopig in Soerabaja geïnterneerd. De
heer Von Plessen bleef nog eenïge da-
gen in Soerabaja geïnterneerd. De
andere Duitschers werden reeds den
volgenden morgen naar Ngavi bij Ma-
dioen gebracht.

Op den avond van 10 Mei belde mij
de Zwitsersche consul, die de belangen
der Duitschers in Nederlandsch Indië
behartigt, in het hotel op en verzocht
mij terstond te komen, want de politie
was er. Ik moest toen alle kasten open-
maken en de politie nam steekproeven.
Zij had vooral belangstelling voor par-
tijstukken van de Duitsche organisatie
in het buitenland. Van de consulaat-
papieren nam zij de aanmeldingsformu-
lieren en de in behandeling zijnde
stukken mee. De kantoren van het con-
sulaat werden toen gesloten en de con-
sul en ik werden gescheiden naar het
hoofdbureau van politie vervoerd, waar
ik tot 1 uur 's nachts werd verhoord.

Bij deze gelegenheid heb ik, zooals
nog Werscheidene malen daarna is ge-
beurd. krachtig er op gewezen, dat de
heer Von Plessen beroepsconsul en sinds
twintig jaar in den Duitschen buiten-
landschen dienst werkzaam is. Het
Ditsche consulaat werd tot aan mijn
vertrek door vier tot zes inlandsche po-
hitebeambten dag en nacht bewaakt.

Den Duitschen vrouwen werd over
het algemeen het geld afgenomen; de
Duitsche firma's werden bezet. Auto's
en radiotoestellen werden in beslag ge-
nomen.

In Batavia werden de heeren van het
consulaat-generaal reeds des morgens
om tien uur van hun bureaux wegge-
haald en gearresteerd.

STADSNIEUWS
BOEKENSCHENKING AAN

DE ACADEMIE
Onder de cultureele instellingen on-

zer stad zijn er velen, die in de oor-
logsdagen onherstelbare verliezen heb-
ben geledenn. Zoo ook onze Academie
van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen, die naast haar prach-
tige verzamelingen kunst en kunstnij-
verheid, alsmede haar fraai laborato-
rïumuitrustingen en haar geheele ar-
chief de volledige boekerij, opgebouwd
in een ongeveer 170-jarig bestaan, een
prooi der vlammen zag worden.

Dit is voor het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond aan-
leiding geweest op bescheiden wijze
mede te helpen aan den opbouw van
een nieuwe boekerij. Behalve boeken
en tijdschriften, welke de afdeeling
Boekverspreiding van het A.N.V. in
voorraad had (hetgeen uit den aard
der zaak slechts een geringe hoeveel-
heid was), heeft de afdeeling Boek-
verspreiding een belangrijke hoeveel-
heid boeken aangekocht op het gebied
!van Kunsten en Technische weten-
schappen en deze aan de Academie ten
geschenke aangeboden. Namens het
hoofdbestuur van het A.N.V. heeft de
heer Fred. Oudschans Dentz, leider
der afdeeling Boekverspreiding, de
verzameling boeken dezer dagen aan
het bestuur van de Academie over-
gedragen.

Moge dit zeer te prijzen voorbeeld
van medeleven met de cultureele be-
langen onzer stad door vele instanties
zoowel als particulieren worden ge-
volfd..

BINNENLAND
De slachtoffers
van de Bulgia

VANMIDDAG TER AARDE
BESTELD

Vanmiddag Is op de begraafplaats
te Vlisslngen het stoffelijk overschot
van twaalf opvarenden van den Neder-
landschen mijnenlegger Bulgia ter aar-
de besteld. Deze slachtoffers zijn: P.
Vader, stoker eerste klas; P. Nouwen,
stoker tweede klas; J. de Visser, ma-
troos derde klas; H. Eenhoorn, stoker-
zeemilicien; J. Volmer, stoker-zeemill-
cien; C. W. Kuen, stoker-zeemilicien;
H. v. Empel. stoker-zeemilicien; F.
Dijks, bediende-zeemilicien; P. Guite-
ma, matroos-zeemilicien; W. de Boer.
matroos-zeemilicien; F. C. Kaandorp,
kok-zeemilicien; B. Wesselink, zieken-
verpleger.

De telefoongids

NOOD-UITGAVE VOOR
ROTTERDAM

Bij den brand op 14 en 15 Mei is
o.rn. het geheele zetsel van den loka-
len telefoongids teloor gegaan. Mede
in verband met de tallooze wijzigingen
van telefoonnummers is het niet mo-
gelijk voorloopig een telefoongids uit
te geven. Met medewerking van de
Rijkstelefoon zal nu het gedeelte Rot-
terdam van de Rijksnaamlijst, zoo-
veel mogelijk bijgewerkt met alle wij-
zigingen worden uitgegeven als nood-
gids voor Rotterdam. Deze gids zal
vermoedelijk begin October verschij-
nen. Voor een juiste opgave in dezen
gids wordt geabonneerden, voor zoo-
ver noodig, verzocht de door hen ver-
langde wijzigingen, waaronder ook de
op last van het Duitsche gezag op te
nemen geheime nummprs, alsnog vóór
12 Augustus op te geven aan het adres
Gemeentelijke Telefoondienst, Vlag-
gemanstraat 15.

Overigens wordt nogmaals de mede-
werking van het publiek ingeroepen
de oproepen naar 93 zoowel in aantal
als in lengte te beperken door het ma-
ken van eigen aanteekeningen, enz.

Vermoedelijk'zal begin Januari 1941
wederom een normale Rotterdamsche
telefoongids verschijnen.

SOCIETEIT HARMONIE
Overeenkomst met de

Gemeente
In de Dinsdag j.l. onder voorzitter-

schap van den heer C. de Monchy ge-
houden ledenvergadering van de Socie-
teit Harmonie is een concept-overeen-
komst met de Gemeente Rotterdam
goedgekeurd. Deze overeenkomst, wel-
ke in de plaats komt van die, welke
juist vóór het uitbreken van den oor-
log in concept gereed -was gekomen,
voorziet in het beëindigen van de erf-
pacht en het opheffen van het recht
van opstal van en op de bekende ter-
reinen aan den Coolsingel en het Ge-
dempte Doelwater.

Verder werden besprekingen gehou-
den over de mogelijke voortzetting
van de concerten van het Concertge-
bouw-orkest en over de mogelijkheid
van het bekomen van een nieuwe be-
huizing van de sociëteit. Besloten werd
dat het bestuur binnenkort nieuwe
voorstellen aan de leden zal doen.

Hoofdakte-examen.
Bij het door de Commissie Rotterdam

I afgenomen hoofdakte-examen slaag-
den voor het gedeelte A: mej. C. v. d
Molde, A. C. Roodnat, M. Frenk en J.
G. Slieker, allen alhier.

Gedeelte B: A. v. Herwaarden, Schie-
dam; J. Dekker, H. v. Holland; R. H.
v. d. Lande, Dordrecht; E. G. Kalwij,
Schiedam; en mej. M. E. Jansen, Over-
schie.

Moderne propaganda voor de haven
van Rotterdam.

Zooals reeds medegedeeld, zal de
Stichting ~Havenbelangen" met een
eigen stand aan de van 25—29 Aug.
te houden Leipziger Najaarsmesse
deelnemen. De inrichting van dezen
stand, ontworpen door een Rotter-
damsch kunstenaar, wordt uitgevoerd
door Rotterdamsche krachten «n zal
iets geheel nieuws zijn op dit gebied.
Geschikte lichteffecten zullen het
beeld van de Rotterdamsche haven
en haar inrichting bijzonder interes-
sant maken.

Sport

Voetbal
STEDENWEDSTRIJD

SCHIEDAM—ROTTERDAM.

Ten behoeve bondsgebouw R. V. B.

Hermes D.V.S., S.V.V. en Martinit heb-
ben het initiatief genomen tot het hou-
den van een voetbalwedstrijd Schiedam—
Rotterdam, waarvan de opbrengst zal
worden gestort in een fonds tot herstel
van het bondsgebouw van den R.V.B. Het
bestuur van den R.VJ. heeft zijn volle-
dige medewerking toegezegd en zal een
zoo sterk mogelijk elftal afvaardigen. De
wedstrijd wordt Donderdagavond 8 Aug.
gespeeld op het terrein van S.V.V.

Kunstnieuws

BOUWKUNST EN
BAKSTEEN

geest en materiaal
De bouwmeester van de bank van

Mees, de architect Kropholler, heeft
dezer dagen een pleidooi gehouden
voor onze baksteen als voornaamste
materiaal voor den weder-opbouw.
Het eenige gespaarde gebouw aan het
Beursplein bev/ijst, dat Kropholler
een kunstenaar is, die in middeleeuw-
sche baksteenformaten denken en hou-
wen kan. Dat hij dus pleit voor dit
hem lief geworden bouwmateriaal 13
zijn goed recht. Maar een ander ge-
val is het of uit deze liefde hetrecht
te ontleenen is zich als architect Ne-
derlandscher in volkschen zin te ge.
voelen dan zij, die liever andere ma.
terialen toepassen om hun ideeën vas-
ten vorm te geven. Er zit aan deze
dingen een gevaarlijken kant van over-
drijving, al is men er juist thans wel.
licht vatbaarder voor dan anders, nu
menigeen in de historische herinne-
ring naar een plecht-anker van zeker-
heid zoekt in deze tumultueuze phase
van ons volksbestaan.

Tenslotte gaat het echter ook in de
bouwkunst om Nederlandschengeest
en niet om Nederlandsche baksteen,
De monniken die de oudste Neder-
landsche kerken gebouwd hebben, wa-
ren zelf geen Nederlanders, toch heb-
ben ze baksteen gebruikt waar die in
de omgeving te krijgen was. Wil men
nu beweren, dat in de kleur van de
baksteen iets van eigen bodem zit en
dat ze daarom beter in de Holland-
sche sfeer past dan marmer, dan zal
niemand dit loochenen. Maar er be-
staat ook in de architectuur zooiets
als contrastwerking en de Holland-
sche luchten leggen ook over het
meest exotische materiaal een sfe-
risch patina, dat het in de algemeene
tonaliteit opneemt.

Natuurlijk kan men de vraag stel-
len, of nu 'knalgeel in de Hollandsche
stad de meest gewenschte kleur is.

Geel is de kleur, die zich het meest
opdringt en vooral geel verglaasde
baksteen zal op den liefhebber van de
gebroken tonen van ons rijke bak-
steen-Scala al gauw ontstemmend
werken. Maar het gebruik van het
harde glinsterende geel hangt volko-
men samen met den geest van het
bouwwerk waarvoor het werd geko-
zen. Aan de flats naast de Bijenkorf
kan elkeen, die architectonisch gevoel
heeft, dadelijk constateeren, dat het
aan deze bouwerij misplaatst was.

Men zal echter voorzichtig moeten
blijven met de cultuur van het primi-
tieve, zooals de baksteenprofeten, die
in de bouwkunst van de naaste toe-
komst schijnen te willen aanmoedigen,
immers onze meest Hollandsche ar-
chitectuur, die der vroege Holland-
sche renaissance, heeft onmiddellijk
naar witte natuursteen van vreemden
bodem gegrepen om het baksteenrood
te verlevendigen door de boven reeds
genoemde sterke contrastwerking.

De bouwmeester van heden zal zich
dan ook meer moeten bezinnen op den
geest van den tijd dan op den nationa-
len oorsprong van het gebruikte ma-
teriaal. Wanneer hij dit laatste te
goeder trouw zou willen doen en niet
enkel bij wijze van reclame, dan zou
hij hopeloos in de war raken, want
behalve de Hollandsche baksteen ea
de Hollandsche dakpan is er bijna
geen Hollandsch bouwmateriaal.

Doch als we de geschiedenis der
bouwkunst in ons land volgen van het
moment af, dat ze op dezen naam kon
aanspraak maken en niet meer schil-
derachtig boersche bouwerij was, dan
zien we niet Hollandschen geest, doch
Europeeschen geest in Hollandsche
interprelatie, waartoe (dit mag men
Kropholler dan wel toegeven) het ge-
bruik van onze ongetwijfeld mooie
baksteen vanzelf bijdroeg.

Doch hoe dan ook, in de toekomst
kan, evenals vroeger, alleen de geest
en niet het materiaal ons helpen en
redden als het gaat om een eigen Ne-
derlandse!» getinte bouwkunst, pas-
send in het wijdere kader van de al-
geheele tijds-architectuur, die een hal-
ve wereld overspant. De bank van
Kropholler en de beurs van Staal zijn
beide behouden gebleven als voorbeel-
den van bouwen in Nederlandsch ma-
teriaal, het eerste in zijn primitieven
vorm van middeleeuwsche baksteen-
mop, het andere technisch geraffi-
neerd tot het uiterste. Doch daarom
toch beter bij ons passend, want de
primitieve gevoelens, welke de oorlog
meebrengt zijn van voorbij gaanden
aard!

VINCENT VAN GOGH IN DE
DUITSCHE PERS.

Het Nederlandsche perskantoor te Ber-
lijn meldt:

De vijftigste sterfdag van van
Gogh op 29 Juli wordt ook in fcön deel
der Duitsche pers in waardeerende be-

woordingen herdacht. In Die Woche
wordt de kunst van Van Gogh zelfs ab
karakteristiek gekenschetst Hieruit blijkt,

dat er in de Duitsche nat. socialis-
tische kunstopvattingen een wijziging '■*

gekomen. Immers, de meeste doeken'va"
Van Gogh werden enkele jaren geleden
tot de ontaarde kunst gerekend.

Wielrennen
WIELERBAAN DE KREEK.

Zondagmiddag wordt op de wielerbaan D*
Kreek een wedstrUd gehoudenvoor amateur»
en nieuwelingen.

Het programma vermeldt een GO ku»
koppelcourse voor amateurs en nieuwelin-
gen. waaraan de volgende ploegen deel-
nemen: C. J. van Vliet—Hooft: Hellemons-—
Kllppel; De Pree—Boerwinkel; Schuil""—
Vijfwinkel: Buyse—Schuierman; P. van Gcr 1
ven—Verveer; Loots—Dumoulin.
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