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Historische Markt te Breda dd. 12 september 1998 
Een initiatief van het Gemeente-archief te 
Breda om in het I{ader van Monumentendag 
een historische markt te organiseren. 

Op zo'n uitnodiging ga je als VKTV-club -die 
voornamelijk met historische materialen werkt
graag in. Het bleek achteraf een juiste keuze. In de 
Grote Kerk te Breda zijn ca. 2500 bezoekers die 
dag onze stand gepasseerd. Onze stand bevatte als 
"publiekstrekker" een aantal unieke stuld<:en uit 
eigen collecties van onze leden. Om de binding 
met Breda enigszins te laten zien, lagen er onder 
andere een aantal Bredasche Couranten uit de 17e 

eeuw. We ontvingen ter plekke en zelfs 
nadien veel positieve reakties en er werden veel 
kontakten gelegd. Iedere bezoeker van deze 
Historische Markt had nog wel ergens een pak 

oude kranten of tijdschriften liggen waar ze 
eigenlijk niks meer mee deden. Ook van de 
collega-standhouders kregen we veel reakties. Dit 
waren voornamelijk leden van heemkundige 
verenigingen ed. Er waren zelfs mensen die op het 
punt stonden om complete jaargangen weg te 
gooien omdat ze niemand kenden die ze er een 
plezier mee konden doen. Maar er waren jammer 
genoeg ook veel mensen die "net een week 
geleden" alles weggegooid hadden. 
In ieder geval was het een evenement die ons als 
club ertoe aanzet om in de toekomst meer gebruik 
van te maken. 

Met dank aan de leden die een aantal exemplaren 
uit hun collectie ter beschikking stelden. 

Onze stand op de Historische Markt te Breda 
12 september 1998 

Ron Grooten 
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POLTIEKE PERS PRENTEN UIT UILTJE I S EIGEN WEEKBLAD 1923 

10X • • "Lt.'I lI'l:tI1YJ: OJ:DJ..lll'tt.. 

.J,J.II.lt!. 01'YU Ttlat •••• r 

, , -: Teekening mn Chr, Roeiers, 
Wie een kuil·grá'lft.:,;,,:,', enz, ' 

COLIJNIADE, 

De politieke teekenaar: - En altijd zat me die po
lichinel op m'n nek ..... , (Mullatuli,) 

MENSCi-iEN EN MENSCHJES 

A. M, DE JONG, (Frank I'an Waes,) 
Letterkundige, Redacteur I'an "Hel Volk" 

'k Herinner mij z'n "Brieven uit Parijs", "Notities "<111 
'n Landstormer" , 

Zijn "Dagboek van Long Bill", - "De Z\\'are \Vc:.g" 
van jules van 't Sas 

En "i\\arcus van Houwaert" -; óók was 't A, M, de 

0 , " 1" d I I ,. j?ng Ie mIJ rea Itelt eet voe en van t tfleste arme-klilder-
leven in "De Bewaarschool"-klils ... 

, .. Nu gaat deez' fanatiek S, D. A. Pé-er, wiens facie al
tijd somber staat, 

Zijn meditatieën beginnen van ,,'t Evangelie van den 
Haat." 

JAN ROT. 

. ' 
niet loegelaten tot het Vredespaleis bij het Vorstelijk bewcl., 

De lakei: "In onze diplomaten-atmosfeer wordt geen 
perslucht geduld", 
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Kranlencuriosa 
uit de verzameling van louis Nierijnck 

(deel 33) 
Over een expresse tyding met een verhaal, een onverwachte 
krant, een privilege uit 1620, een ekster, "Miss Print ", een 
goede tip voor President Clinton en wat doet de Haagse 
krant in Amsterdam? 

Toen A. Crafford, één van de letterzetters van de 
Zierikzeesche Nieuwsbode in de vorige eeuw bemerkte dat 
de krant een groot succes was, nl. doordat het blad nogal 
pittige stukken publiceerde, besloot hijzelf een blad uit te 
geven. 

De EKSTER, NIEUW WEEK- EN ADVER
TENTIEBLAD verscheen voor het eerst op zaterdag 15 juni 
1850. Omdat Crafford nog brutaler was met zijn artikelen, 
werd hij wegens laster vervolgd. Hij vluchtte naar Putte in 
België en op 14 december 1850 verscheen het laatste 
nummer van de EKSTER te Zierikzee. Het blad werd later 
in 1852 verder door zijn zoon uitgegeven in Bergen op 
Zoom en toen tweemaal per week. Een jaar later zien we de 
uitgave vanuit Middelbmg, waar het in 1857 weer wekelijks 
verscheen. In 1876 wordt de uitgave gestopt. 
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Een anecdote uit de Middelbmgse tijd verhaalt dat 
bij afwezigheid van Crafford, zijn werknemers éénmaal een 
"STEKER" hebben gepubliceerd en dat de uitgever dat vele 
nummers later pas bemerkte! 
De EKSTER uit mijn collectie van 24 mei 1862 is in zeer 
slechte staat, maar het is een bijzonder nummer, met op de 
binnenbladzij den een zeer decoratief uitgevoerde "hulde aan 
Koning Willem III", tgv. zijn bezoek aan Zeeland. Op de 
voorpagina echter in "een woord aan Z.M. den Koning" 
staat: 

Di} Uweintreue', S·ire!. in· de huorl. 
s'a-I vart ,de proYinclè Zerland op' '21 
::'\Jei jl:, ,k.art.~.('l. U niet ontgaan ziln, 
'!~l rll) ,~ewoners van tlal gewesl l' lil·rJI! 
1"1\ nchrin3 locd~ngen, m~ar . nirllemin 
zult Gij 'orgc'm~rt.t h~blJen, dal ht't Völk 

. nid tor. H~uITóu;'ic:il~mrl j's; dat u;v~n 
iut\)(jt vécll'er'!op:eclie lijkslali" dali ot> 
t'~lIrn' trinli)(loB~:"gf'ltit!k, ·en .dal V:ln uu 
du;z~nJ~ ·~nderdancn... die bij uwe aan
kOIlt~t, l('~n \~.o0fdiB wa,r~n en .. zi.ch op 
uwen- rogt bevonden,' slechls . enkeltl 
dl~:))mt.'fl geh<Xitd" w~rtlen ~ die ·nit de 
hl'klemdl!' tiörst.' d~'vl'euBdekreet ·'vuer 

Leonard Bolt is in de Nederlandse persgeschiedenis 
bekend als een beruchte krantenuitgever uit Groningen. 

Als Vlll"ig patriot ging hij zover in zIJn 
Ommelamder Comant dat hij in extra nummers van dat blad 
de ergernis opwekte van de Groningse Bataafse overheid in 
1795. Zij wensten de krant niet te zien als hun spreekbuis en 
Bolt mocht dus alleen nog maar publiceren wat door de 
overheid werd toegestaan. 

... V R Y. HE ( : 

·.No. 6. 
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Hetgeen geschiedde, doch hij had er wat op gevonden, 
Per bekendmaking op 17 oktober 1795 kondigde 

hij een nieuwe krant aan, De ONVERWACHTE COURlER 
zag voor het eerst het licht een dag later en zou wekelijks 
blijven verschijnen tot 12 juni 1798 onder de redactie van de 
even zo bekende Mattheus van Heijningen Bosch, Het 
wapen vertoont een drukpers met in een cirkel de woorden 
"Premat du Imprimat", met als onderschrift "het eerste jaar 
der velnietiging van het stadhouderschap", Verder, vreemd 
genoeg, alleen vermelding "Gelykheid en vryheid", zonder 
"broederschap" , 

De Groningse courantier Bolt heeft ook op dit blad 
veel kritiek gekregen van het stadsbestuur en is zelfs nog 
éérunaal in de gevangenis terechtgekomen, Eén van de 
exemplaren in de collectie is op de vorige pagina afgebeeld, 

In 1605 werd door de Amishertogen Albert en 
Isabella aan Abraham Verhoeven toelating verleend om oa, 
Nieuw Tijdinghen te drukleen en te verkopen, 

Die vergunning werd door dezelfde overheid 
hernieuwd in 1620, De volledige tekst van dit privilege 
werd door Verhoeven nog eens gepubliceerd aan het einde 
van zijn "Verhael vande Victorie vanden Marquis Spinola, 
etc," van sept. 1620, dat zich in mijn collectie bevindt. Deze 
zeer belangrijke tekst ziet u hieronder: 

De Priuilegte van onfe Ghenadigh@'PrÎnccl1: 

A' L BE R TV S ende ISABELLA Clara Eu
gcnia Ecrc[z'Hcnoghen van Ooi1en-rijck, Hcr~ 
coghen van Borgondien, Brabandc,cndc Souue

raine Princen van Ncderlandt,&c. Hebben doOrïingu
liere Priuilegie verleende in'c Iaer ons Heeren fefrhicn· 
hondere cnde vijf,Ondcrtecckent l.deBuifchere, ghe
gunt ende verlcent aen Abraham Verhocuen, gefworen 
Boeck·Drucker binnen Antwerpen,te mogh~n Drucken 
ende te'ff,lijdcn in houde aft Copere Platen, ~n~e te 'Ycl.'
~oopen,in allen de Landen van hare ghehoorfaemheyc, 
alle de nieuwe Tijdinghen,Vidorien, Beleghe.ringhen, 
ende innemen van Seeden, die de [elue Prince'n fouden 
doenofc beconlen , fao in Vrieilandt ofiomrendtden 
RhUn:Ende midcs dien in ,deCeNederlanden: ter oorfake 
y.ln den ge meynen.:TrefueS'f1:1lç:-:r niet ~ paffe en' cornnt. 
500 hebbt:n haere voorfeyde Hoocheden a.en den i~n 
Abraham Vcrhoeu~n, We~ero;!l ~p 'een !1.i~u~Ióege
laten t<: moghen Drucken ) fnlJdcn,endc tc: vercoopen 
alle de V i8:orien;&leghc'ril1ghu-i,innc'mcn V..u} SEeden 
ende C,~R~cl~Q di,~ yoor"dc:Kej'krli jcke Mil.)e~l~yt Sè ud~ 
ghe[chteden In Duycflandt, inJ~ohemen,Mt'l'ralii'::ri, '06-
{ten Rijck,Sildien. Hunghart jècj :enBe'~rid~r~:Pro.,yin. 
ti~n in het KeyCerrijd.. ghdegh2n" ghc.áplo'i~eèfty:m 
ytcgenden Grauo vao'Bucquoy; ende,D.1IDple'ryoft: .an
dere,midcs:gadees oock ,al~~ qeNieu'We.J1jdirigi"...c:1}.'v:2n 
Holbndc ,Brabandt, end.e;:andMe.-Pr~i:n~ie,rn ~ 'OJ1d
m:n'e com~nde~è~ V:eili~denP.c·~~ aL1è~ ,&e,t:k~~c:
kcrs,Boed:.:Y~r~oop'er~IJC\erriers ,'ènäé .tndc.re..d.e fd"'f.e 
iUC1' te Dr~cken'<jfcComertcycen-in 'ecniger~hallde in:i· 
nieren).op de penen d~ért:oe_ ghefl:,eldt, brecder blij~,
kendeby de Bneven Nn;O.8:rCly~ verleende den XXVIIJ' 
,gachbnuJrij lÓ20,InhunneRaden Ghececckenc 

A.!. Cools. 
p'JJl~cr inden Secreten RJde gcd.\co den yj.l\feen 162<:'. 

Ondcrn:cckcm D~ Goccignics. 

Om te protesteren tegen de hoge zegelbelasting in 
Engeland verschenen in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw allerlei kleine ongezegelde blaadjes met soms de 
meest vreemdsoortige titels, De honderden verkopers van 
dergelijke publicaties, waarbij heel wat vrouwen en 
kinderen, belandden veelal in de gevangenis, Het meest 
bekende blad uit die tijd van de onpopulaire "taxes on 
knowIedge" was THE POOR MAN'S GUARDIAN
(Establishcd, contrary to "Iaw", "to try the power of might 
against right")- later in de titel toegevoegd "a weekly paper 
for the people", Het vignet vertoont een drukpers met de 
woorden "knowledge is power"; het papier op de pers in dat 
vignet leest "liberty ofthe free press", 

THE 

POOR MAN'S GUARDIAN, 
~ ~EtkIg :j,:Ji'qJcr 

FOll TDB PEOPLa, 
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THE PO OR MAN'S GUARDIAN verscheen van 1831 tot 
1835, In de verzameling zijn om, het eerste nummer, van 9 
juli 1831 en de volgende blaadjes van dat soort aanwezig: 
"A slap of the Chrurch" (21-1-1832), "Asmodeus; or the 
evil in London" (7-7-1832), en talloze andere, 
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In één van die nummers "Asmodeus" een artikel "moming 
amusements of a gentleman in the year 2002"! Het is 
wellicht leuk om dat artikel ook eens in ons blad af te 
drukken. De krantjes werden verkocht voor de lage prijs van 
slecht één penny. 

Laatst kreeg ik een oude boekenlijst van een 
antiquariaat in handen, waarin een EXPRESSE TYDING, 
OF UYT-TREKSEL UYT DE NATIONAALE COURAND 
van woensdag 4 november 1795, werd aangeboden. 
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De antiquair, telefonisch benaderd, liet me weten 
dat het stuk reeds lang verkocht was. Een verzamelaar 
echter laat niet af en dus vroeg ik de antiquair onbeschaamd 
of hij het adres van de koper nog kon achterhalen. Deze 
hoogst ongebruikelijke vraag werd echter bevestigend 
beantwoord en tot mijn verwondering kreeg ik het zelfs 
toegezonden! Na een briefje aan de nieuwe eigenaar kreeg 
ik een telefoontje van hem en kon ik om een fotokopie van 
het stuk vragen. Tevens vroeg ik hem of hij het wenste te 
tuilen tegen gelijkwaardige stukken. Dat was niet het geval 
want hij was geen verzamelaar, maar tot mijn verwondering 
zei hij dat hij het wel wilde verkopen. Hij vroeg me wat de 
oorspronkelijke prijs was geweest en stelde voor dat ik het 
met een kleine prijsverhoging van hem kon overnemen. 

Zo kwam ik in het bezit van deze leuke TYDING, 
Het is een gebruind velletje aan één zijde bedrukt. Met niet 
te belangrijk nieuws, maar het was wel ondeliekend door M. 
van Kolm (zie Reizende Nieuws-Bode en andere 
publicaties) te Amsterdam. 

Een ander soort blad van van Kolm met een 
dergelijke titel bevindt zich in het Persmuseum. Dat stuk 
van 5 november 1795 is getiteld EXPRESSE TYDING OF 
DE HAAGSE NA-COURAND, 

Een zeldzame curiositeit (met verhaal) lil de 
verzameling! 

Een nieuwe ontdekking in mijn Haagse collectie kranten, 
zijn de nummers 69,70,72 van respectievelijk 1, 3, 6 mei 
1809 van de Haagsche Courant. 

Terwijl in de colofon op het einde van deze 
exemplaren - zoals gebruikelijk in alle overige nummers 
van dat jaar- wordt vemleld "In 's Hage, by Pieter Gosse, 
Stads-Drukker, op de Princegragt", staat heel vreemd aan de 
voorzijde onder de datum: "Word uitgegeven by Willem 
van Hoom, in de Gravestraat by den Nieuwen Dyk te 
Amsterdam"! 

De nummers van deze krant voor 69 en na 72 in de 
collectie bevatten die tekst niet. Bij Sautijn Kluit en Blok 
vind ik niets over deze mededeling. Is hier wellicht sprake 
van een 2e editie, gedrukt te Amsterdam? 
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Voor de curiosa-verzameling kocht ik voor slechts 25 
pennies in Londen een MISS PRINT (Organ of the Bali) 
van 23 oktober 1954. Dit 8 pagina' s tellende tabloid werd 
uitgegeven voor het "London Press Bali Comittee", dat een 
"Queen of the Press" moest kiezen uit een aantal mooie 
dames, waarvan de foto's in het blad prijken. 

Miss I~ 
. Print~:;' 
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STOP-PRESS'RO~ANCE 
Deze bijzondere uitgave bevat naast heel wat 

komische artikelen ook een aantal karikaturen en tekeningen 
waarvan hieronder een illustratie. 

Perscuriosa verzamelen blijft een prettige hobby, zeker als 
je dergelijke leuke stukken op de kop tikt, soms op de meest 
vreemde plaatsen! 

Zovele bijzondere lG'antenadve11enties in oude 
couranten zijn geschikt om opgenomen te worden in 
(alweer) een aparte collectie. Die recente reclame voor 
"Lotus-keukenpapier" in de Telegraaf (en wellicht andere 
dagbladen?) van 18 augustus 1998, is wel heel goed 
gevonden! 
In het midden van een bijna geheel blanke pagina -dus een 
uitstekende blikvanger- staat gedrukt: "Mr. President, next 
time ... ", waarna geheel onderaan de advertentie van het 
keukenpapier met vochtvangers! ! 

Een goede tip voor Clinton, maar zal Lotus 
hierdoor meer rollen verkocht hebben? 

Mr. President, 
next tirrte ... 

(wordt vervolgd) 
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CENTRAAL AMERIKA 
Barricada Managua, Nicaragua 1979 6.000 
Boletin Judicial San José, Costa Rica 1844 3.000 
Critica (0) Panama City, Panama 1959 35.000 
El Cronista Tegucigalpa, Honduras 1912 35.000 
Diario de Centro América Guatemala City, Guatem. 1880 ............ 
Diario La Hora Guatemala City;, Guatem. 1944 ............ 
El Diario de Hoy (0) San Salvador, El Salvador 1936 88.000 
Diario Latino (0) San Salvador, El Salvador 1890 45.000 
Diario de Occidente (a) Santa Alla, El Salvador 1910 11.000 
Diario de Oriente (a) San Miguel, El Salvador ............ 
La Estrella de Panama (0) Panama City, Panama 1853 30.000 
Exira Panama City, Panama 1985 10.000 
La Gaceta Tegucigalpa, Honduras 1830 3.000 
La Gaceta (0) San José, Costa Rica 1844 5.300 
El Grafico (0) Guatemala City, Guatem. 1963 60.000 
Headlines (Engelstalig) Guatemala City, Guatem. 1951 ............ 
El Heraldo Tegucigalpa, Honduras 3.000 
El Imparcial (a) Guatemala City, Guatem. 1922 35.000 
Matutino (0) Panama City, Panama 1969 10.000 
El Mundo (0) San Salvador, El Salvador 52.000 
La Nacion (0) Guatemala City, Guatem. ............ 
La Nacion (0) San José, Costa Rica 1946 135.000 
El Nuevo Diario (0) Managua, Nicaragua 1980 30.000 
La Prensa (a) Managua, Nicaragua 74.000 
La Prensa Panama City, Panama 1980 25.000 
La Prensa (0) San Pedro Sula, Honduras 1964 50.000 
La Prensa Grafica San Salvador, El Salvador 1903 96.000 
Prensa Libre (0) Guatemala City, Guatem. 1951 78.000 
La Prensa Libre (a) San J osé, Costa Rica 1889 45.000 
La Republica (a) Panama City, Panama 21.000 
La Republica (0) San José, Costa Rica 1950 54.000 
El Salvador News-Gazette (Engelstalig) San Salvador, El Salvador ............ 
El Siglo Panama City, Panama 1984 15.000 
Star & Heraid (Engelstalig) Panama City, Panama 1849 25.000 
El Tiempo Tegucigalpa, Honduras 1970 120.000 
La Tribuna Tegucigalpa, Honduras 50.000 
Ya Balboa, Panama ............ 
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De voorlope va "The Times" 

Begin 1785 verscheen voor het eerste "The Daily 
Universal Register", uitgegeven door de Schot 
John Walter, in Londen. 
De krant werd niet gedrukt met losse letters, zoals 
toen gebruikelijk, maar met een nieuw systeem, 
ontworpen door een boekdrukker, waarbij hele 
woorden of 6Tfoepen van woorden aan één stuk 
waren gegoten. ln de beginperiode gaf dat nogal 
wat moeilijkheden, niet het minst met de zetters, 
die zelfs een hoger loon vroegen voor het werken 
met dit systeem. 
Jaren later zou het gieten van hele regels in lood 
gebruikelijk worden, na de introductie van de 
Intertype- en Linotype-regelzetmachines. 
Zelfs in de kop van de krant werd vermeld dat 
deze op een speciale manier "'las gezet: "Prinled 
logographically" - zoals deze techniek werd ge
noemd. 
Jolm Waher gaf in zijn eerste hoofdartikel aan, 
aan welke eisen zijn krant moest voldoen: als een 
"register ofthe fllnes". 
Drie jaar later zou de krant dan ook deze naam 
krijgen, "Tbe Times". 
Dat het uitgeven van een dagblad in die tijd niet 
zonder risico's was ondervond Jolm WaHer aan 
den lijve in 1789. 
Hij ging voor meer dan een jaar de gevangenis in, 
omdat hij Koning George IIl zou hebben bele
digd. 
John I, zijn gelijknamige zoon, nam in 1803 de 
leiding over de krant over, die toen tot de toon
aangevendste van Engeland was uitgegroeid. 
Ook zijn zoon, .Iohn Il, zou de krant verder uit
bouwen. 

De vernieuwingen die de eerste .lohn Walter in 
zijn allereerste hoofdsartikel in "7'l1e Dai!y 
(Jniversa! Ref!.ister" aankondigde, in afwijking L ~ ~_ 

van de gebruiken bij de bestaande kranten, be
stond onder andere uit het vestigen van corres
ponden in belangrijke Europese steden. 
Dankzij deze vaste "nieuwsvergaarders" kon 
"The Times" in 1809 vierentwintig uur eerder dan 
de Engelse regering de capitulatie van Vlissingen 
in haar kolommen melden. 
Maar ook op grafisch gebied liep de krant voor
aan bij het vernieuwen van de drukpersen. 

De uitvinding van de snelpers door de Duitser 
Friedrich König in 1810 - die in Europa op nogal 
wat tegenstand stuitte, de drukkers waren bang 
zonder werk te komen - werd door de eigenaren 
van "The Times" op haar juiste waarde geschat. 
Op 29 november 1814 verscheen de eerste krant 
die op deze nieuwe pers was gedrukt. 

Dat er niet altijd juist werd gehandeld, bij deze 
krant, bewijst de fout die gemaakt werd in 1858 
toen Julius Reuter zijn telegrafisch nieuwsagent
schap aanbood om samen te werken met "The 
Times". 
Hooghartig werd dit aanbod afgeslagen, maar 
toen andere Engelse kranten wel op het aanbod 
ingingen, moest "The Times" wel zwichten, en 
gebruikte ook de berichten van Reuter. 
Trouwens welke krant kan tegenwoordig zonder 
dit persbureau. 

Maar daar we nu al ver in de geschiedenis van 
"The Times" zijn beland, terwijl het eigenlijk 
ging over "The Daily Universal Register", zul1en 
we het verhaal hier maar afsluiten. 

Harm 80sman 

Gf:!f{eveJ/s ollder (flldere lIil helmaandhlad " Wereld", WiJl 

april f950. 
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UIT EN OVER DE VADERLANDSE PERS 1783-1845 
:.---- ~l~n schrijft 'uit's Grl"ènh.';è dd. :2frScpt~mber: , 
., tld"l1 heeft de justiti:! e"'1 innl gedllo en eene huislOeking be',verk-.' 

std\lg.\ bij de p~r~onen 1'10 E. t.fu:u, J. du I1fJ~ en P. l1iillg~/'Il, den' 
eer;::! s~hrijver,) :de tlV<!è ólrderen uitgevers Vln de weel:blden de OJ(;'t. 
Yaar, èell flaagichm t.lilliu:uur·I3<).!~ en d<!n O/J:)VaaIt~fI L:w'll (1'2;! 
wdk lutste bludje slechts 1 J, 2 nummers Wólren uitgegeven), Zoowe1 

,deze drie ,p~rSOllen ,'als, n1l( lIlen verzekert, nog twee andere) wier D,l
llIen echter tot dus ,v~r onbàend zij~; zUn iu hechtenis) en hunne p.pic
,ren in bes!J.g gengmen,: VJIl het twade nummer ,VlO den Onlwclaklm 
,LC:Ii:\') die heden in het licht verschenen i.s, moeten slechts enkele e.x
emp\H"ll in ocnlüo? g~kOi1\ell zUn, do.)rdtea wen de meeste derzelve heefr 
h b'S:lg g~:1omcrl, De F'"r300n Vl:.J P. A. d~ Haas) Jz,; mede 'schrij_i 
ver 1'''1 een der OUi/~Y,',1/J, i:l reeJs seden het begin dezer, week in gij
zeling ges~e\l, ter Z.lkè vIn het oie( voldo:u Vln boeten, wunoe hij 
w<gens ovenrdbg dn wetlel~\;:e bei'lllngen oopens het onderIViis • wa.~ 
"{eroordee1d." Eeizende NieU\vsbcxle 20-9-1245 

__ T~~ gevolge van een be'ld der À~rondisl~:nmtl·R!gtb,~k te"$Gr.
... 'r.hq. is it. DiogsJ.g atc!Hr g<l::est<erd de persoon vao /I: 'H. ~.:,~ 
U;rcr:m' als betrokkeD in het crimir,e\. reglsgeding,' hetwelk, log'.()\~' 
Art. 9t ',n 97 VlO bet Wetboek VlO Slflfre~(, t.gen E, ,M":u, J. /)1/
mde, P. Min(!,dm eo P. A. de Ha,Ol geroed wordt. TI!Jens de .a:cest~
tI- vaD de tol) .voo"enoe;nde personen, bevond yan Gorw/U ZIch bUl
t:n;lmds. O"!lngs re "',; Gel'len.hlg: teeugg;ke,c~ zijr.de. had hij ~o '.~~g 
il. h,t eerste nummer van een mouw w«ko.ad Ult7'g:ven, onJer d.o tlt~~ 
v'o de Vad&r!ander, ,VlO g,!ij~<D aard als de OO'/"'aart) WllrV1n hIJ 

~ro'g<r mede arbdJer WIS. Reizende Nieuwsbcxle '(3-1ï-1845) 

. .dün JtJf wc E ROE:. ~l 3 C ;{ E:-I C 0 U R .-\ ~ TIE R. 
Wy moei';:iI hlh'lyl: I.>~~ó, Cee, wy,t~:r l.lH' ia uw SCh"db,lid; la~ vC!!:'~1 

·W,t .,,11' I. op e,o. Go.ve,~et" Wi!' ",,:ft, ~ dJ! me, het zig r.eh qoor IU':l, 
C~ 1Il!( r'-:,~t, tot Cl:.:le :e"e rc!<eot :0 ~c::, il'r::c:f:h op ÎI, in uw (D rcort~c.l7": Scbn,f. 
~)I?t~r-=Q gefcnoc d~o te warAe~, toen 'N') "l~ ia lueo, :e~~e:l w7, ttat mell deI:) 'Zo.. 

I ~-:Q"3':!den Hof· C')Ur1Il~ie:" ']'I}J mae~ coc4.z.lkca om ia alll :.yce Courlnten dc:R.I~ 
rolutle:! te ptutt,a van H.c,è', G,Colllmilt::rün VI' Hun,Ed. Greot M~. tOl' defooSa 
d.Z"!r Pl'Ovioci. co .C·St.4, UI'r-,ch,~, by wdk. Ul! .Iken OY"lo~:r Qir d. l'O<lp,a, 
,ie tct;::a de S[~d' U:f'!cál, 01 ce:! getto.~!n :'jLl =;a: ... c:.c:= pt=r:hic. va:1 ~u Ilu)uu:u 
wor~,~cloofl.' . ," """" _, " .. :. ': .- c 

Op' .en .oJer t1& tI. eert bet:r w,t n in ot , dAO :t:l!t V mo~el7k mIn.er ~cYUl' 
lopea ;,0" 10 ,e.l! lomp\Jhede" t: 'e~u., W+'f VI!! d.:< l~en ~erl.gl Lr. Zle.!.tll 
loc::~eri , :oh Z7 dit ~el'Z:D he":t, o.!. C';~ra1n ,." '1Uorl.~on ZUQr~.~ dm .11 lul] 
t78~, op 4.e eer/tc coloar .. ooti.:r ua, Co T.:ryofitc'IJ op ale ':f.weeA.' ~DlqlD ~o.nQ un, 
dut zult fT ~c gebe~c= R,<"CduIlo:: kU:7:'~1l ~::':Il, r:i ze U alld'cra UtI:Jl'voort.s:teu. ';.' . 

.•.• ---- ,... -.. -,- IS-GraV.Crt (27-7-1787) 

Delrcticnde het p~r Post verVoere'l van CourJn.en' 
Nicuwspapleren er. DJgbladen I. ge:aan cene J~n[~~"y: 
ving in (hw 11 dezer, welke boofdzakelyk bevat: I, D,c: 
voor de gemeiJé papieren zal bet:lJLI \\'orJen her vol'en.i~ 
port: als, va~, een P.1quer minder dan een hatf Pond~\\'ee
genèc" h:~ pOrt van ~en cnkclJcn Bdef: van een p"q'J'~~ 
boven l half pond to: een pond toe. hel r0rt van twee Drie
ven; en voortS voor ieder panel Gewigt da"rbo\'cn no" 
het port van een enkelJen Drie[, tet~e"s by opklimming, 0 

En ren einde 'er hy de Vcrz:ndro; been frwocs noch in
Ilulting van Hrieven ~:Jats h~bbcll, woden de H'Jof':,Com
miren van de rc[?célil'e PoSt·Complolren, in!jevat by hen 
dienaangaande ecni;::c hed~n::et:,kh!:i:l m0h't opkomen, ge
qualificeerd en geil;: om die PJqucacn wlJrop zvlie':en bc-

, den\::ing hebben. tc openen, en bevonden z)'l1de ,dat dnr.
omtrent ter kwaa:cr trouw gehandelJ is, cle verzending d'~;' 
Paque:cen Van dien zc zyn, nlct te doe'l, er, "crd-er te Ivci
geren, tor dat daaromrrenr dnor Comr>:isfar!sf~n der Paste
ryen, aan wien de Boofd,Cor:nmlfec van :t.odilnir;e gevill~cn 
tcr[tond zutIen moe:en l::ennl5 geevcn , 'zal zyn gcdis,o. 
neerd. z. Dat tco opzlchren Van de vClor[chrceve CoUranleQ 
enz, voor de Buiten·Comptoiren bi:1ne0 d~ezc Repuol:cq • 
w;1Jrdoor ver (laan worden de Comptcliren van de andere 
Provinciën en (Ic Generatitehs tan~en, het transpor: d~r
zelve Couranten enz. voor zoo verre hetzelve illgevo!~<! 
van met POSt· Ofiieien Subfl[tcerende Contriléten afCotlvc;l
tien gerchled, by Provifie en tot n~~ere ordre a? tlielJ \'O~ 
za! blyven voortg-aan: -- doch d;;t ten opzichtc der \'cr_ 
zendIng n. PI3;J'[en \\'a~,me:!e geen Contraetcn.ot'Convell .• 
tien 7,) 11, ofwa,lrin g~ene ocp.~lillfl dien aani;a:lnde gevon. 
d~i1 \\'lwl, h0t Port voor het tr~l!sporr ~o( de Pla:tts, n~ar 
Jr.weik'~ h~tz~lvc op koslen der Po,lteryclJ van Hollan'l ge 
[el1ie.\, 7..11 moeten ~evorcl~rJ en ontr.ln~en worden en or 
dell zelrd~t1 voet, als in het eerl1e "'rtlcul Is bepaald. 3. E, 
d;1t t~1l ~an7.ien van de gemelde Cnurallten en70. die na blli, 
tCil 's Lall')s i,:c7.o!ldcl1 worden, de Courantier.1 of uirgce. 
vcr!' liehnlldcil zullcn zyn 001 dc Tr:lnfporwll over hct Trrri 
toir van dc7.C Republkq. voor zo verre ,Iczc\vc voor rr.~~. 
niilll: V>ll de Pr"vincle van fInlland ~cfchlc<.l. te bct""tc'. 
me(b even ZO en ur den ?c1fden voet "Is hier hoven I" b~t 
cerl1.] AI tlcull:ir'~cdrllk( Is: -- Wurdende echter Iteper
mitlecrd ,1at ~~il elk Post, C"Olplulr zes ofacht I()s[e E~em. 
pl::tltcn, vry.van pore. afr1P7n'HI.=Iu \..I, ....... I ... ~ . 

Haagsche Crt.(25-5-1795) 

J P' 2$ p ........... Jr 'BLszlSzzzu: 

PiERRE. SOSSE Junior en ZOON, Courantiersvan 'lGrarel111?gc:, ad~'erteeren by deeze, dat de GAZE.TTE.y AN.ANTWER. 
P~N, iki4~I'<e tot heden by den Boekdrukker Pieter 'Servac1' ;~ing~voi~e' de, VOOT' zyn leeyen toegelbane gunfie _oOr gemelde CouJ'an
ti'ers ván 's Gravenhage, is gedrukt en uitgegeeven geyl,o~dèÏl'\'Vllortaan' door 'het Ilver1yden van (lrnlclde Piet~r Sen:JllQS twoemaal ter 
W~ek, 315 namenlyk des Woensdags en Saturdags, zal w~rden gedrukt by.,,;en:ddt<~~urantier Pierrl G~Jlè Junior en ZMJn in 's Gravc:n
h~ge, en aldaar zal worden omgebragt e~ verkllgt', cm dat dezelveverders reg\lller op- dezelve d~gl:n..z~l-worden iliC(~egeeven' te::' Amfterdam 
by de We.dp.\~~ 1(:,- de Gro9t; ·'te .R(1ttcrá~9' oy J •. l{oChout;' te Dc:lft by C: Gr~au~ellhaan en ZOlfn'; (c.Haaflemby J; H. van Delden; te Lei-
den by HlIZenberg ;'D,ordrecht P. van Braam en in alle andere Steden. by de UJtgeev.::rs der 's Gfavenhaagfche Courant. . " 

~, P •. S. De- geeuen, 'dewelke eenige Advertenti~n ~n dezelve Antwerpre, Gazette gelieven geplaatft te hebben tegen den prys van ~ ft. pè,
regel, .worden v~rzo~ht Qezelve des.MalJn.dag~ ~ Dln~1da.\w's morgen~ ,';n des.Donderd~5 clj Vrydag& morgen~ te willen bl!ZO.r~eB aan 
~et~~,~n den.g::21:n .. ::~~::'Purre G/Jffi J~~ophet:,~e,t~lQ 'sGravenhage. . _ 's-{irav.Crt. (10-9-1783) 

•• ' De N ARR E. NSTRT NSCnP:' COUR A ~T. NQ'-9, Af). 55io, 'No. 9)~ I "ge r.~~t No. 9 " Ja heden V3n de'P~ra ,eka
men \ly ti. M,I'''''J~er, J\Ç1ei.hsn dclar op ~e Vy~cnd~m ,Nn. 41, t. Amfl~rdalll. D91:8 Co\'.nnc, we1ka JOur eens om dQ 
Mund 111lkomt, word mee een a\g,:meerie graagte AelezcR, en is een orlglneel GHclfch"p"l!d, alzo leder Artikel, In deZ(lI~, 
vevoorkomennc, d~erhebtn, [er1'l'y1 ~ncleTe tl't,dc~en bdde r.uttre gczi~:eRere-'tJto1 r.u vatl !lunge Vrienden o~ de tecocn (tlo' 

tr!f4lwnrrlen; men vind 10 dele)va. heh21v~1I St~at'!lie1Jl'I's, Z'-~tydinilen, ,Narreoflehlfch SCboMwlbllrg,-Herlgr~ll, Aan- , 
l!/llll\p:loren VII1 H'I,ro1yk5 . Gehooncll ,en Seerf~ev3.llen; ,voon' vec1e A~verteoeien, alle nur de NHrenllelDfc~e fmnk. 
DePry,'v.~ leder C"~rant I~ 2S olver~, ]1:0" Ir> de volgeniIc BnltcrReden e. b~kflmcn: R1t1trtl.m 9y WOLYSnJ3RGE' 
IfflJttûllb.., BO!l:KÉ.F.; Sct1i(tlam VAN DER REYD~; Ddr/'DE GROOT; 'r!lal' DE CROOT;' L'J"11I rn:RDINC; 
C7fru~t d4 Wed. TER ,V,EF. N; Garltl4 VER BLAf\ U~; LftllwanrJe hy Ii~ Wed, DE BOY; Fr"al.ker: 'b'l ~.OMAlq .5.lcelr. 
VAN GORCt1M: Grq~/r1l'f/ SCHIF.R.BE~R:, (1RO,':N~[\ERG er. GROENE.WOLP," -

Ni. Vu deze E::ouraDt Z)'OIl0ti IIUU ""dnlge E::wlIpharcn cOIDI;'leet te l>~kQlIlen, lliagsche Crt. (13.9.1ec9) 

.-UeOndergettkcnden, gezienhebbenclc;kcrGefchrift, ~Yncitu1écrt,DE SPE;c.7Á'TOR t1E'T D8 BRIL ~o •. 53, .waar in?-y ~p 
eet<: vc:rrcgaande Wy'lc gehoond en gclaftert worden; hebben gemeept, ter verdediging van hunne Eer ~n Reputatie I aan het weldenkend 
Publiek, 'by al w~t heilig en dierbaar i3 voor eetlyke Lic.den, te mo:o:n decureeren I dat het gcmcldeCd<.:hr!f: ten o~tigrc d.:r Befc~uld!gio:
gen \ de Ond::rgetekcnden betreffende, een zamenwcelzel bevat van de laagftc en ecrrovend~e Logen en L;i-ftcmal. Zy houdendu3, d~n 
Schryvcr van den Bricl', getekend J, TOP, voor een vcragtdyken en ecrtoo~~ L2(1;cr~ar, die et;n heIr h vermaakt- fche~" ,In ~ t?czwal)<en 
van den goeden Naam Van onbefFroken Lie~en i belovende wydm een Pr:Emlc van HONDERD ~OUDE."I R 1/DERS,-: aan tkn gecn~n I 
die een of andere dcczcr l~rterlyke AJnt)'glllgen voldoende 7.al kunnen bcwyzen. . f-la2gsche Crt. {3-8-1783) 

.. • • NOUYELLE J.,,1t1TER,VE M.-iÓ/(]JlE oiNieuwc TOFERLd.'JT.1ER.N! d:ou;"ooi: Fr.Ja;: CLtril!Jl: ve !lOnen 4
' 

... ~e Zeer ~uij,ilk DE IfONDEkLrx.B Zd.4KEN,· die lu d~:t:a BSKLAdGLrKEN TTD voorvallen: EEflS1'& 
,.., FE1l:700N/SG Je twtcd: alcr mlO der reet\!g al. de ~i\e ui blQr.ca wdclge d!~co volieo, oodettul(ch~n wur(cbouw<i , 

de S.,.,jl.rd zye Leere .• o 0," ~:er. :/DoerGo 21& la te hkU~ lelH!O [{on!!J I Üll d1~ u:~t 4:ltcl~ Wap~r. a.:lttcr d;.!l Titel ge te0· 
,~oijd~ya, nk;;tal;;YOoqrlll(i:rl\~bcXoiXHO. _ ISJ..ir2.V.Crt (13-ó-1787) 
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FRANCO REVISITED 
Onder Franco was het sluiten van Spaanse 
drukkerijen die "staatsondelmijnend" drukwerk 
produceerden, een normale zaak. Na de dood van 
de roemruchte generalissimo heerste er lang 
vrijheid van drukwerk. Dat is nu afgelopen. De 
Baskische krant EGIN mag op last van de 
overheid voorlopig niet verschijnen. Een 350 
sterke politiemacht deed onlangs een inval in de 
krantendrukkerij dicht bij San Sebastian en nam er 
alle zojuist gedrukte krantenexemplaren inclusief 
prepress- en foto-ontwikkelapparatuur in beslag. 
De nationalistisch getinte krant wordt ervan 
verdacht nauwe banden te onderhouden met de 
verboden separatistische beweging Eta. 

Bron: Graficus, aug. - '98 

GRATIS KRANT VOOR 
KABELABONNEES 
Een nieuwe krant van de grond krijgen is een duur 
en tijdrovend proces. Gray Commtmications 
Systems Inc. uit Albany in de VS heeft het 
probleem op een originele manier opgelost. Het 
bedrijf, dat een dozijn TV-stations en twee 
regionale kranten bezit, kocht drie jaar geleden 
het nieuwsblad The Post-Tribune op in Gwinnett 
County niet ver van Atlanta. De naam van de 
uitgave werd veranderd in The Daily Post en de 
verschijning werd opgevoerd naar zes dagen per 
week. De krant kon direct starten met een oplage 
van 49.000 exemplaren dankzij een deal met een 
lokale kabelmaatschappij . Voor de helft van de 
normale abonnementsprijs, voor rekening van de 
exploitant van de kabeltelevisie, wordt de krant 
dagelijks gratis bij de kabelabonnees bezorgd. In 
werkelijkheid wordt er met gesloten beurzen 
betaald, want Gray Communications heeft voor 
hetzelfde bedrag een kanaal op de kabel gehuurd 
en brengt daar nieuws en amusement. Deze 
aanpak werkt kennelijk goed, want onlangs sloot 
Gray Communications een sooligelijke 
overeenkomst met een andere kabelmaatschappij 
in Gwinnett County, waardoor de dagelijkse 
oplage van The Daily Post nu 64.000 exemplaren 
bedraagt. 

Bron: Jfra newspapers, nr5, 1998 

DER TAG zeer snel digitaal gemaakt 
Duitsland heeft er een nieuwe krant bij: DER 
TAG. Het nieuws wordt verwerkt met behulp van 
snelle digitale productietechnieken. De redactie 
kan tot drie uur 's middags verhalen doorgeven en 
een uur later ligt de krant in de verkoop. Der Tag 
is een activiteit van opinieweekblad Der Spiegel. 
De redactie heeft drie maanden de tijd om de 
levensvatbaarheid van de krant te bewijzen. 
Daarom wordt het jongste dagblad in 8 pagina 
omvang en in een oplage van 5500 exemplaren 
gedrukt en is alleen te koop in Hamburg en 
Berlijn. Het dagelijkse nieuws wordt voorlopig 
nog in zwart/wit gedrukt, de advertenties full
colour. Volgens geruchten broedt ook Axel 
Springer Verlag op een plan een middagkrant uit 
te geven, als digitaal zusje van Der Welt. 

Bron: Graficus, sept. 1998 

"ALLE FRIESEN NAAR 
FRIESLAND" 
Boazum (ANP) - In de zomer van 2000 komen 
alle Friesen van over heel de wereld naar 
Friesland, als het aan de stichting Simmer 2000 
ligt. Er zijn wereldwijd al contacten gelegd om 
Friesen in juli van dat jaar terug te laten keren 
naar "huis". De stichting wil het millennium 
vieren met een grote reunie. Die vindt de eerste 
drie weken van juli 2000 plaats in bijna alle Friese 
steden en dorpen. Tal van activiteiten moeten 
Friezen "van buiten" het gevoel geven weer even 
"thuis" te zijn. Zo kan er gekaatst en gekorfbald 
worden en geschaatst in het Thialf-stadion. Vanaf 
december brengt de stichting een krant uit die de 
hele wereld over gaat. Het blad komt tot juli 2000 
twintig keer uit. Voorzitter H. Kroes van Simmer 
2000 verwacht vooral (ex)Friesen uit de 
emigratie landen. 

Bron: De Stem, september 1998 
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"'Wij leven thans in het slechts gedocumenteerde tijdperk van de moderne geschiedenis" 

HET COLLECTIEVE DIGITALE GEHEUGEN IS KWETSBAAR 

In steeds hoger tempo wordt uiteeenlopende 
informatie digitaal opgeslagen. We vertrouwen 
de weerslag van de huidige tijd toe aan 
computerschijven in de veronderstelling dat 
het voor de eeuwigheid is vastgelegd. Niets is 
minder waar. Over vijftig of honderd jaar 
dreigt zonder ingrijpen een collectief 
geheugenverlies. "Wij leven thans in het 
slechtst gedocumenteerde tijdperl{ van de 
moderne geschiedenis." 

Wie z'n trouwpartij heeft opgeslagen op een 
inmiddels in onbruik geraakte Betamax
videoband ofhet super-8 filmpje van de baby jaren 
van z'n kinderen nog eens terug wil zien, kent het 
probleem: de moderne techniek is mooi, maar 
zeer vergankelijk. Onze herinneringen mogen dan 
keurig bewaard zijn, maar hoe speel je ze na 
verloop van tijd nog af? Zeker in de tweede helft 
van deze eeuw geldt dat wat gisteren technisch 
vooruitstrevend was, vandaag gewoon is en 
morgen zwaar' verouderd. Een computer is al 
gedateerd op het moment dat u er de winkel mee 
uitloopt. De 5,25 inch floppy disks die voor een 
hele generatie computergebruikers lange tijd het 
belangrijkste opslagmiddel waren, liggen nut
teloos in de kast. Naast de banden voor de 
spoelenrecorder waar we ooit zo trots op waren; 
de langspeelplaten waar menigeen geen ruimte 
meer inruimt in z'n stereomeubel; de carroussels 
vol vakantiedia's die, verdrukt door de video
camera, nooit meer vertoond worden: de ver
ouderde datatapes met de clubadministratie uit 
1975. 

Materiaal 
De kwetsbaarheid van ons collectieve digitale 
geheugen -van wetenschappelijke publicaties tot 
de notulen van de gemeenteraadsveragderingen
begint bij de vergankelijldleid van het materiaal 
dat als gegevensdrager wordt gebruikt. Van papier 
is bekend -en dat weten wij als beste, red.- dat 
het, mits houtvrij tegen verzuring, honderden 
jaren mee kan gaan. Daarom is het geen probleem 
om nu de handel en wandel van de Verenigde 
Oostindische Compagnie in de 17de eeuw te 
bestuderen. Dat wordt lastiger wanneer het straks 
gaat om een multinational die in de jaren vijftig 

massaal overstapte op de ponskaartadministratie. 
Dit toendertijd ultramoderne opslagmedium heeft 
het knap 15 tot 20 jaar uitgezongen, maar behoort 
inmiddels tot de technische antiquiteiten. De 
ponskaarten liggen er misschien nog wel, maar de 
apparatuur om ze af te lezen ontbreekt. 

Programmatuur 
Veel bedreigender nog dan de fysieke 
vergankelijldleid van de opgeslagen informatie 
(de hardware) is het enorme tempo waarin de 
programmatuur verandert waarmee de informatie 
gelezen of bekeken wordt. "Operating systems als 
Windows en applicatie-software zoals W ord
Perfect of Word for Windows veranderen nu ge
middeld een keer in de twee jaar. De nieuwe 
versies kunnen bestanden uit vorige versies vaak 
nog wel een tijdje lezen. Maar kom nog maar eens 
aan met een tekst in WordPerfect 4.0 opmaak of
nog antieker- in Word Star; die krijg je nauwelijks 
meer fatsoenlijk op je scherm", aldus 1. Van der 
Walle (adviseur informatietechnologie bij TNO in 
Delft). Wie ooit z'n levenswerk begon te 
schrijven in een primitieve versie van W ord
Perfect is dus gewaarschuwd; snel overzetten op 
een modernere software, want anders gaan de 
zieleroerselen voor eeuwig verloren. Nu is bij 
tekst het probleem -voorlopig- nog wel te 
overzien, want de meeste tekstverwerkers zijn 
gebaseerd op de al 30 jaar wereldwijd geac
cepteerde ASCII-standaard (American Standard 
Code for Information Interchange ) die voor elk 
(westers!) leesteken een eigen code kent. Een 
handige knutselaar weet zo'n document ook via 
afwijkende tekstverwerkingsprogramma's nog 
wel nieuw leven in te blazen. Maar zelfs ASCII is 
niet heilig meer en dreigt te worden verdrongen 
door het nieuwe Unicode, dat ook andere al
fabetten dan het onze -Chinees, Russisch, 
Arabisch- ondersteunt. 
De meest simpele oplossing voor deze dreigende 
digitale problemen is om alles wat nu op schijf, 
band of cd-rom staat "gewoon" uit te printen op 
papier, want dat heeft in de loop der eeuwen z'n 
duurzaamheid in elk geval bewezen. Nog afgezien 
van de kosten en de fysieke opslagproblemen -
nog nooit in de wereldgeschiedenis werd er zoveel 
informatie geproduceerd als nu- past dit niet 
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bepaald in het beeld van de informatie
samenleving; het is als rijden met paard en wagen 
over de snelweg. 
Een andere mogelijkheid om het heden veilig te 
stellen voor de toekomst is de oprichting van de 
digitale depots; een soort musea voor computer
apparatuur- en programma's, waar het Word
Perfect tekstje op het 3,5 inch diskette tot in 
lengte der tijden op zorgvuldig geconserveerde 
computers kan worden nagelezen. "Daar hebben 
we in Nederland ook een tijd serieus over 
nagedacht, maar het is praktisch onmogelijk om 
computerapparatuur tot in lengte van jaren aan de 
praat te houden", aldus mr. Charles Noordam van 
het gemeentearchief in Amsterdam. 

Reserve-onderdelen 
"Bij de Universiteit van Amsterdam heeft iemand 
drie computers van een bepaald type weggezet in 
een afgesloten kamertje. Zo denkt hij de 
beschikking te houden over reserveonderdelen, 
maar dat is nog steeds een tijdelijke oplossing. 
Zo'n opstelling kannibaliseert zichzelf en over 
vijftig jaar is alles definitief verdwenen", aldus 
Noordam. De enige hanteerbare oplossing is 
voortdurend de technologische ontwild(elingen bij 
te houden en bijtijds de documenten en andere 
data over te zetten op nieuwe informatiedragers en 
software. 

"Veel mensen die er geen verstand van hebben, 
velirouwen ten onrechte op de techniek. Men gaat 
er gemakshalve vanuit dat de techniek ooit wel 
een oplossing zal vinden voor het bewaren van de 
informatie over onze tijd", aldus Charles 
NoOt·dam. 

Vreselijk slordig 
"Maar de waarheid is dat we feitelijk vreselijk 
slordig omgaan met de archivering van onze 
huidige handel en wandel. Zo kun je nog steeds 
met gemak informatie terugvinden over welk huis 
in de 18de eeuw op die en die plaats aan de gracht 
stond; of daar een riool was, wie er woonde 
etcetera. Nu wordt dat dynamisch verwerkt in een 
Geografisch Informatie Systeem dat bij iedere 
situatie de oude situatie weggooit. Dat systeem 
geeft een prachtig actueel beeld van het heden, 
maar zegt niets over hoe het ooit geweest is." 
Noordam vergelijkt de huidige informatiever
werking met de opkomst van de industrie aan het 
eind van vorige eeuw. "Niemand die zich toen de 
vraag stelde of al die productie schadelijke 
gevolgen zou kunnen hebben voor het milieu. Dat 
was toen geen item. We loosden en vervuilden 
erop los en zadelden daarmee hele generaties op 
met de erfenis van die onnàdenkendheid. Dat 
dreigt nu weer te gebeuren; maar nu lozen we ons 
verleden. " 
Bron: ged. art. Brabants Dagblad 31/811998 door P. Baeten 

Red. 
Heeft iemand van onze leden hetzelfde probleem 
met z'n digitale beheer van de collectie? M.a.w. 
wie heeft al z'n oude kranten cq. tijdschriften nog 
in een database staan die eigenlijk al achterhaald 
is? We willen in de komende uitgaves van Au 
Courant hierop verder ingaan zodat we leden 
kunnen helpen met het adviseren hoe een 
verzamelcollectie digitaal beheerd kan worden. 

Reacties: sekretariaat VKTV; 
Houtvesterstraat 22, 524lJX Rosmalen 
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dvertenties 

GEZOCHT: 
Knipsels van de strip: 
SNEEUWVLOK DE ESKIMO in oa. 
"V oorwaarisch". 
Ook zoek ik knipsels van de strip JAMES HOND 

Klaas Vanderspoel 
Henri Dunantlaan 71 
9728 HC GRONINGEN 
050/5255791 

~itde Pers 

WEINIG INTERESSANTS IN BOEK 
OVER HAAGSCHE COURANT 

Het lood voorbij verhaalt de geschiedenis van 
de Haagsche Courant en uitgever Sijthoff Pers. 
Boekrecensent Huib van Krimpen over de 
geschiedenis van de Haagsche lcrant voor de 
kleine burgerij. 

In Den Haag, daar woont een graaf. Ik heb altijd 
het gevoel gehad dat die graaf symbolisch bedoeld 
was voor het regeringsapparaat. En dan zou je 
kunnen denken dat die omstandigheid bijzonder 
gunstig zou zijn voor het bestaan in die stad van 
een bloeiende en gezaghebbende kwaliteitskrant. 
~aar dat blijkt niet het geval te zijn. 
Pas laat, in 1869, werd Het Vaderland opgericht 
dool' de heren Sijthoff, Nijhoff, Thieme en Smidt 
nummer van de Haagsche Courant, die tot op de 
huidige dag bestaat. Geen krant voor 
intellectuelen of deftige lieden, maal' duidelijk 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Inge bonden jaargangen van 
DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 
in zeer goede staat: 
Jaargang: 1919; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 
1926; 1927; 1928; 1932; 1933 

~evr. FIeurclcrnans 
Rietsemalaan 1 4817 KX BREDA 
076/5215037 

Verzamelaar zoekt alles over: 
W.G. v.d. FIulst sen. en jr. ; alles van Harmelen 
(prov. Utrecht); alles van zaklantaarns en oude 
batterijen; oorlog 40-45 mbt. verzet en de be
vrijding -ook voorwerpen-; Flipje Tiel uit de 
Betuwe; alles mbt. Perforators en niettangen 

Gerrit Boes 
Dorpsstraat 233 3481 EH HARMELEN 
0348-442175 

gericht op de kleine burgerij. Wat op den duur 
bekend stond als Sijthoff Pers, stevig verstrengeld 
met het leven in het zuidelijk Zuid-Holland, hield 
in 1994 op te bestaan als onafhankelijk dagblad. 
Het bedrijf ging deel uitmaken van het Wegen er
concern. ~en achtte dit een passende aanleiding 
van Gelder, de eerste drie uitgevers de laatste 
papierfabrikant. In april 1883 verschijnt het eerste 
om de geschiedenis van het bedrijf vast te leggen 
in een boek. 
Dit was een zinvolle gedachte, waarvan de 
uitwerking echter een beetje tegenvalt. Is dat het 
gevolg van het feit dat de Haagsche Courant als 
krant eigenlijk niet interessant genoeg is? 
Opvallend is dat de succesvolle activiteiten van de 
andere leden van de familie Sijthoff in het geheel 
niet ter sprake komen. TIc denk daarbij aan Het 
Financieele Dagblad, een wonderlijke laant die 
hoofdzakelijk bestaat uit beurs, economie en 
financiëen, op de achterkant waarvan voor
treffelijke culturele rubrieken staan. ~aar zoals 
gezegd Het lood voorbij beperkt zich tot de 
lotgevallen van de Sijthoff Pers. Dat maakt het 
boek wat vlak en het is daardoor een tot op zekere 
hoogte gemiste kans. 

Het lood voorbij, Sij/hof! en de Haagsche Courant 
Amsterdam; Thomas Rap voor de Albert Sij/hoff; Stichting; 
ISBN 90 6005 810 O. 

Bron: Graficus, maart 1998. 
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De krant van 's-Hertogenbosch 

DE (NAAMS)GESCHIEDENIS VAN 
HET BRABANTS DAGBLAD 

'Dewyl ons nieuws-papier heden de eerste reize in 't licht verschynt, twyfelen wy niet of 
het zal onzen lezeren aangenaam zyn, dat wy hun de gebeurtenissen van 't afgelopen 
halfjaar kortelijk schetzen' 

Op 2 juli 1771 opent de 's-Hertogenbossche 
Dinsdagse Courant met bovenstaande zin het 
inmiddels meer dan twee eeuwen oude Bossche 
krantentijdperk. De 's-Hertogenbossche Dinsdagse 
(en Vrydagse) Courant, uitgegeven door de twee 
Bossche druld(ers L.J.Bresser en C.A. Viéweg, is 
de eerste officieel uitgegeven krant in 's
Hertogenbosch én dammee tevens de oudste 
Noordbrabantse krant. De krant in die tijd 
betekende niet veel meer dan het overbrengen van 
gegevens en nieuwsfeiten aan het volle Onderwor
pen aan censuur, onthield ze zich van commentaar 
ten aanzien van het door de (stedelijke) overheid 
gevoerde beleid. Deze schijnbare neutraliteit bleef 
gedurende het hele bestaan van de krant 
kenmerkend en de inmiddels doorgevoerde 
naamsverandering ('s-Hertogenbossche Vader
landsche Courant) veranderde daar niets aan. 
Sterker nog, het waren juist de naams
veranderingen die de lezer onbewust attendeerde 
op het 'met-alle-( overheids )winden-meewaaiende
beleid'. Zo heette bijvoorbeeld het dagblad tijdens 
de Franse inlijving (1810-1813) Journal du 
Département des Bouches du Rhin. Meteen na 
de verdrijving van de Fransen werd de naam 
prompt veranderd in Dagblad van het 
departement der monden van den Rhijn. Deze 
'schijnheiligheid' lokte natuurlijk reacties uit. De 
oprichting van een nieuwe krant kon dan ook niet 
uitblijven. De oudste krant van 's-Hertogenbosch, 
inmiddels opnieuw gewijzigd in Provinciaal Dag
blad, kreeg concurrentie ... 

Op 2 april 1829 verschijnt het eerste nummer van 
de Noord-Brabander. Het blad werd uitgegeven 
in Den Bosch door de katholieke broers 
Langenhuysen. Dit katholieke nieuwsblad 
verscheen, tot de opheffmg van het dagbladzegel in 
1869, driemaal per week. De Noord - Brabander 

ondersteunde de toenemende ontevredenheid over 

met name het kerkelijk- en onderwijsbeleid van 
Koning Willem 1. Het blad behoorde daarom ook 
tot de oppositiepers. Ze stond bekend als kritisch 
blad en geen krant schijnt zo gehaat en gevreesd te 
zijn geweest bij de gevestigde orde als de 
Noord-Brabander. Zo volgde ze met bijzondere 
aandacht de kamerdebatten en deed daar op haar 
wijze uitvoerig verslag van. En ondanks een 
censuurperiode van 8 jaar (1831-1839) had het 
blad belangrijk werk venicht; ze had bijgedragen 
tot een groeiend zelfbewustzijn onder de zuidelijke, 
met name katholieke bevolking. 

Op 1 maart 1895 hield de Noord-Brabander als 
zelfstandig orgaan op te bestaan. Het blad ging een 
fusie aan met een ander katholiek blad dat vanaf 1 
januari 1892 in Den Bosch verscheen; het 
Noordbrabantsch Dagblad. Dit blad had haar 
bestaan te danken aan het groeiende verzet tegen 
het progressieve katholieke kamerlid Schaepman. 
Het Noordbrabantsch Dagblad kende een 
duidelijke conservatieve inslag, maar desalniette
min werd een fusie aangegaan met de 
Noord-Brabander. De naam wammee ze naar 
buiten traden was de Noord-Brabanter
Noordbrabantsch Dagblad. Ook van deze krant 
mag gezegd worden dat ze, onder redactie van 
Thijssen, de sociale actie in Brabant krachtig 
stelmde. Tot 1 oktober 1910 is dit blad als 
zelfstandig orgaan blijven bestaan. Op die datum 
vond wederom een fusie plaats met opnieuw een 
katholiek, maar nu landelijk, dagblad Het 
Huisgezin. Het Huisgezin bestond al sinds 1869 en 
was een reactie op het al te progressieve maat
schappelijke- en politieke leven. De naam verklami 
dit al enigszins. Het blad was tot ongeveer 1918 
geen provinciaal maar een landelijk blad en werd 
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de eerste jaren van haar bestaan uitgegeven als 'bij
blad' van het veel gelezen, illustratieve en romanti
sche blad: de Katholieke Illustratie. De fusie in 
1910 zorgde opnieuw voor een nieuwe naam: 
Noordbrabants Dagblad- Het Huisgezin. Voor 
de volksmond was die titel natuurlijk veel te lang. 
De krant heette op straat gewoon 'Het Huisgezin'. 

De oorlogsjaren 1914-1918 waren slechte tijden 
voor de Nederlandse dagbladen. Gebrek aan 
grondstoffen en concurrentie van plaatselijke- en 
regionale bladen deed de toenmalige eigenaar van 
de Bossche krant, de firma Lutkie en Cranenburg, 
besluiten het blad na de oorlog over te doen aan de 
N.V.G.N. Teulings Koninklijke Druld(erijen in de 
stad. Het blad ging zich veel meer richten op de 
stad en bleek daarmee de Bossche bevolking op 
haar hand te krijgen. Het verleggen van de 
aandacht van het landelijke naar het Brabantse 
nieuws betekende ook een verscherping van de 
concurrentie met het, nog steeds bestaande, 
Provinciaal Dagblad. Laatstgenoemde had haar 
naam voor de zoveelste keer gewijzigd en heette nu 
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Herto-
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genbossche Courant. Deze krant, die voor de 
Bosschenaren ook niet uit te spreken viel, kwam 
bekend te staan als 'de Krant van Arkesteyn' omdat 
sinds 1853 de krant in handen was van de Bossche 
uitgeversfilma II Arkesteyn en Zoon. Onder 
verantwoordelijkheid van Gerardus Teulings kreeg 
laatstgenoemde krant een heel ander gezicht. 
Behalve dat het in 1887 omgezet werd in dagblad, 
hechtte de krant veel waarde aan 'up to da
te-nieuws'. De krant ging contacten leggen met 
internationale persbureau's en nam corres
pondenten in dienst. Eigenaar Teulings besteedde 
volop aandacht aan de Bossche cultuur, historie en 
lumst en trok dammee een groot lezerspubliek. Ook 
werden bekwame Bosschenaren als Herman Moer
kerk en Piet Slager door hem aangetrold(en. De 
vroege dood van Teulings (in 1916) schokte niet 
alleen 's-Hertogenbosch, maar ook de landelijke 
dagbladpers. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had 
's-Hertogenbosch dus twee dagbladen. Zoals ieder 
dagblad, werden ook zij snel gecensureerd. Een 
fusie tussen beide kranten vanaf 3 november 1941 
betekende wederom een naamSWljZlgmg: de 
Noordbrabantsche Courant. Deze laant heeft 
zijn bestaan letterlijk gerekt tot het einde van 1943. 
Het blad werd opgevolgd door de Nieuwe 
Brabantsche Courant (het eerste nummer 
verscheen op 3 januari 1944) maar strandde al 
daags na Dolle Dinsdag. Na de bevrijding van de 
stad in oktober 1944 werd, door een groepje velie
genwoordigers van illegale bladen, de stichting De 
Vrije Pers opgericht. Het gelijknamige dagblad (De 
Vrije Pers) verscheen vanaf 13 november 1944. 
De roep om een echt katholiek dagblad, welke de 
Vrije Pers absoluut niet was, deed een groepje 
katholieke (voOlmalige illegale) werkers Het 
Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad opricht
en. De Vrije Pers ging al op 17 april 1945 ter ziele. 

Met achtereenvolgens de ondeliitels Algemeen 
Dagblad voor 's-Hertogenbosch en de Provincie 
Noord-Brabant' en 'Katholiek Dagblad voor 
's-Hertogenbosch en omgeving', veranderde het 
Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad al in 1946 
van naam. Met een duidelijke verwijzing naar de 
periode voor de fusie in 1941, werd de krant 
omgedoopt in Provinciaal Noordbrabantsche 
Courant - Het Huisgezin. Ook het katholieke 
karakter keerde hiermee terug. 
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Ruim tien jaar later, in 1958, werd door de 
toenmalige leiding van de krant besloten tot een 
naamswijziging. Op 3 januari 1959 verscheen het 
eerste nummer van het Brabants Dagblad. Als 
ondertitel bleef echter nog staan Provinciaal 
Noordbrabantse Courant- Het Huisgezin, maar in 
de loop van 1960 verdween ook deze subkop. Het 
Bossche dagblad heet(te) voortaan Brabants 
Dagblad. 

Midden-Brabant, Langstraat, Oost-Brabant, 
Bommelerwaard, Heusden! Altena en Tilburg (en 
omgeving), bestrijkt het Brabants Dagblad 
inmiddels meer dan éénderde van de totale 
Brabantse provincie. 

Met het doel niet meer dan een vogelvlucht te 
beschrijven, eindigt hiermee de geschiedenis van 
de Bossche krant. Een krant die zonder overdrijven 
één van de oudste, nog bestaande (en mooiste .... ) 
Nederlandse dagbladen is. 

Nb: Om van de gelegenheid gebruik te maken; 
mocht n edities van bovengenoemde bladen in uw 
collectie hebben, en zijn ze voor u van minder belang 
of bent n bereid e.e.a. te ruilen, dan heb ik graag 
contact met u. Vanzelfsprel{end ben ik ook bereid 
om exemplaren te kopen. 

Mijn telefoon- /faxnnmmer is 073-5214272. 

Bronnen: 

Met een huidige oplage van 166.534 exemplaren 
per dag (zaterdags 178.855 exemplaren), 
onderverdeeld in de edities 's-Hertogenbosch, Oss, 

* Den Bosch als perscentnun, P. Hollenberg 
(Varia Historica Brabantica IV) 

* Diverse dagbladjubileumuitgaven 

/#7~7 r..:-~ Jf4/-~~- ~Y ;If{krp-r--Z-r/e-

~ "r OVl nel I' 0 b 
's Hertogenbosscbe 

Maandag ZZ:OCtOb81': 

i No. behoort eene BijlJgo, 
da ZiUiog van den GemeenWfaau fan 

'sllenogenbo$Ch, 

'.IICr'ogenl:u,uwh. 22 Octohe~. 
.. Z. ll. ,~lh(1 1I100GIlld, lvI ~uonilt(!f ~elo)mmilleerd~. 

~IJ hul dlJl~ til pold~rbeuqllt tI,O Empel tO MurV/ijk 
den ho~r It, Uo~urtt te ',lhrI08tohosch, 

,~, ~1. heeft lfocd\lCfOOJto l~ bel'lOelUo: bij dep pl.~1-
ullJkto IOI&(, 1111 'tJa luil., pluuo!ijko IdjQJanl Jrr'lJ" 
UlJSO te L~iJ~1l , deo Uft:unl J. G., f, ' Wvllweber, un 
h~l SJ,: U~eltlfut ÎQflQltrk • . . 

Bij kuoiuk!ijkol ~e1.l!,Iil~n ÎI. ug Jeo heet J. J, ,~o 
()o!IUU.", Ih. Jr., preJihnl bij dg NeJ, Hen, ,~l1lunIO 
Ie RlJllerd.m, wetjlollo!ol1 ,urtead tol lal alOQemau eo 
4n~co der oOlhudHjdIQ,aluhu~Q Jan ridder 4H \lIdo 
ua 40 PoolUet, htm Iluebilllico dOlll Z. M. lito kOIl!lIi 

\' "0 Zwdto tQ NIiOrwe~ell, tO IJO. d.o beer jonlh, E. 

,~_~ __ ~Il~~_d~ C~!a!~~:(~o:t'. Q~~~::~el':j~~~r~~~e!~lu~a~.~~:, 
. IIrfic.ltt der l.topOh~orJ4, b~m dOOI Z. 6t, deo k\'\aiag 

,t 

tier Bul~ell Eehoaku, j • 

V\'\IG!QI ~mhikkip~ dOl cnluÏllcu ua hinol/lhoJttbe 
~.~tn UO 17 ~tlU, ui de verkidt!oll Uil atll liJ ~tr 
lVo'Hdo kuner In btl boo(dihlJillfiet LmlwuJ~Il, welkt 
40qt de niel lo~btinll uo d.o bw J, Pirkt, lil lid 
IIler hmer Qa~~ukdjj" is Gemuit, plUIS behbell op 
JIUIP~~i 30 Deroû,r ululJallda til Ulld btllidllmioj, 
1\111 dlC DOQ4il! il, op dillBldl' 13 MO'em~u, 

lieden mor8~o' t(1I ntgen Uro is a!bitt ill d~ C.lIlr,JfHI 
eeoo pltSli~1I IijldienJi ~ecd,b(md Vllor deo plimhjken 
~cn(taill m~rkiu de p,moJ~Q to ouri~e IUOtotdJcll 
,~n bd plllHhjkl! Itt:~r, Ene .aatienlijk Hnt.! S~loo
~Iit~ woon Je dm J~kdieQII hij. 

~I. wotOhhlT ~,d JlhiH 44 IW"toIlG jutHjkiebe fetrl
dUlol!' Uil bH Llcn VrOUwe BroedcraehJp, up,ui~1 io 
1318, wun,o Z, .\I, de koalaa 8tooll1l~oJItt o( ,IIU

~ebtll(der is, phlll i Ih U~trend prilo~1 lIllIr IStH wHd 
Gtk~Hn d4 but 10blO ,h OH~ta '. nohris '~Ibitr, 11ft ,I. 
toulCDJ~ proo1t Shr, lh. EJlurJ Uil ~I~cuwou. oud .. 
1I0Ulerlltlit Uil bil hltt\'\~doro LilllbO{j. liJ "11 dd unit 
hmtr der lWCo-rtDUlul, Oes lluniJJ"'l tud H ua 
ptH:btig ~o fijl dinft lu Ja 10lhbthG Ult pl;l(i, 

Door b~t ~tdlnhQ Uit du bUt Ch,btlun, als di .. 
recl~ur co dfn brit L, f.;rVotn Ih on4u·,jrr,eltUr JH 
IiGJtrurd Otfel1VJ.g In lJilljrJlIni1i!} , h~t.b~Q J. I'fff.~nJQ 
M bOllouit JiU,(fl~' t.,ho in d. Htgadenili: Uil ll. "ljJ'G 
b~ .uclunalit 10\ bunen diucluu hen\lamJ dto hCf( 
p, I, "~IJ Puu:heu, en roeI al~emo:.(Q!I j,lel1l1n~n 101 
OtlJ!lt·Jiueltor ..ten beu tI. CO~1mlO'. 

N~I lUude d. ull,Juiu. i. un~ d~pUlllio mil den 

."",.~'_"'"~''''''''''' ~"""""""""''''U 

: 1.860.---M~ 8~:i' .. ,'~;: é) 
• ~~_ ',T"~~ __ "'''''.~~ .• ~~,.v.,,,,,,,,,,.,,·.·,.:,""" ",:'::Û:~1-/ 

I Uit&lVC Ju U1Ulda~, fU Ot,\uJerJa'RS. = Aloolll1tm~nt 
: 3 1Il0l11l4ell (t,-, (rafWJ door bilt gehed/! nijl {i.3,O. 

jAJvcrtentiéo uo I lol fl Hl:el5 r L:-., ui eer Jla :11 
lre~elJ (voor Cofl.OOlR OF UPITAliletteu wordt lijd l!I~tr 
'i~l releuing ~et~~~ t 5 eu ... do r~gel\ DOI'dUJi"l\ worJI 
[voor tlko advertentio 35 etJ.le~elr(lI't hl,uIJ,= llrityt" 
of ~elJtn ItwlCO in hl leQdtn, Uil !Jel bllrtlu ,lew 
iCounnt, Kerhtrut, wijl A. No 61, le ',lltrloyeuboJCt 

;ul IfiSp~nQip~ jll' gUll~~d ~ dG ~ru\l' Ic b4h()uJ~Il. \'IQ Z. Y. d!/l konillg tn 110. "lIis IOU 

, ZOQwel >hH da\:dijkJch bestuur roel QaWl IItHblt/l hebben, Ab &(00 u.ofPH1o~ op J~I bui.! 
"ur~emtUler un lid boorJ I, .[. tlo politie. Wil da~" ow ~emeld worJIQ, dal wtlOI'6' d~ieQ ,,~ dal ,erho~r 
dU(lr bun ne ICKOnwQotdigbeid en tiltjprul:. hel werbolk I" aOdH$ urilarillj un dao miniltH ,'In jtlilili~ ii 
Ufl la moeJii(O fll da or." la !J4WHtU: dut Uil bel op~~,ofldeQ, '!'Juno p, lO, !OO IIltbilOrdm uil ,ijl Hr~ 
litbulJd dier hJ1l1l de '4heû .. cemeeo5t.b,p uo dl~ t~da .ciIi1hnda Ilelllwilto bttuictu, dit t\OIH dl. do e!vOI 
Illel, ti, ,tad JfhjuS, . ujtH is guprohu, du kYnlUud u( btl~edi~dI1J WJ~ 

. .L!.' Vrijd~, h ,UIÎtt u~· ~al getouw ?~O hel proviu. :i~~ !~rejef kbOt:~~~ 1:~U~II~~, b~;:, o~e~;Ü~t;:i:r~::::l~~:~~ 
(!ul bC~luut ufl~u.lced: Jltt, IC'Hen .ell plut"en' uo' 
131: pe,lfljlttkstttll(ll, mht Jo riliettn 11& ~hu, di Iht Jledelijk. buluur Uil Nijmc!:,en heelt WI aJfH 
~lerwed~, L~I Oud9 Mwja, de Am.dI, bel lIolhllJsth 110 Z. M dtQ koning ,trial wurin htt eljt dl' 
Vhp '. 'bel Volkenk, da EendnCI cu dil OGstUlcbelda i' : deo lr;~lo~peo lom~" etne ~ommililc Uilt RIj)., J \;t~~ 
lu Iwu pu(ulto uo uobtueJioll', I NijmeGen lt. ,ulio, heeft io oog~o5(houw rtAOlildll, 

Alo,en\,lweo. Joor Jen bt~t L l.ooijao. Ie Uawijneu , Vf~lrun bel J0101, lehijllt Ie t~U, dIl &(oGle nilbttiJmï: 
tiet eenlo puutl JOor f 193.- het twCOJd PH(tei 'lI\'\t a~o do, ,ulioiwulto, Joor' b~1 unleuw no oittlwG 
( 4,55.- . " .' (O.,ltO, ui j'jl.GlCQ word~n, wuhlln bel do boop 'o~J, 

dIt de Celeccobdd !D0la Opto'Ultld wOldeo , um WUlnaer 
,d, Wl'1lJtli londe/l wo,dul lI~decbl, de slld untj~n'ljk 

uil, tt buiden, DUlnu tOD Jin oo~ t!el SHolllll1lUOUl 
l~a, dn d" baid. kruidllllKUijlltrl utwijdHJ wiuJ~u, 
>Hurdoor 'j(lor ;o«d un eiudo Uil ,ellll1U W<lfdfll aJll 

~~ 

Op nijJ~Q' dto 9 NoumLu o.l. du ,~onIlidJltl tu 
t 0,/. UIl! uI ~3n hel lokul Vln bH p,u'indul ItdlaUt 
worJ~a a.~IlIlUle(J b~1 s/OOptll n~ d., ouJo JtbUhluil ,Q 

hlll dlS\4Q of dourtrekhn u4 Ju S~jdilk ooJH Wer~ 
k.:uJu.a,' 'f, '. ~ _ ,~. ,.'~ ','T ~ • ~ 

06 (4lDmiu!o IQI bel :':;;m~o uo htt eum~CI loor 
Icleo 110 bclwurnLtiJ tol h~t g~leIl 130 ,cl,Qol .. ea 
builoaderwy, in~nolGa alt, 41 'Ifl ~~ wel op brl Ilget 
onJtrwijl, nm(ulIU1dd oil do becrto ~ hUpteitIlt Jhr, 
Ur, YHb~ijeu. .choolop,ÎOIIU. Or, lhmhrop, )It, YIn 
Brukom, Oomeu U 'lil 4.tl Polett Clemtul hHII ~b 
1\I\lJ~!I;~ bm lillÎo,~Q ,~ho!ld~u UD J-lQJuJa, 11 
Ocll)!Jer lot dioll',hS jl. Do uillbg HO J~I eilmen' is 
lIJ 'j)I~I: . 

Tol ,ukrijsin~ ua Ja .eta Uil baoIJ~ooJefw~!U 
hebLen _leh lJO~(mtJJ ti. tlleltldlUl $, "{,,CWUlO 6: 
no die UIl hu)p~oQd(fwvltr t 9, ICltGtlll&1l IS, Irta~ 
wncu 4: un h,o(J-oaJerl'fijlelU I, loelldUto i 'UI 
hu!p.ouJCfWijWU 'l3, 10tt;fh1CII I 1), afiewtJo!U 13 i 
JO~t IIt~mdq taleo Hl. I: fr.osell. Huren I 1), Dlmu 
13. loeitbleu IIwn 1. V.mu a: 3f~Gwuen tlUfU 
8, O.met (, j ECllltlJCh. liman 7. U,me5 a, totleblell 
tlteUQ 3. DltllU 3: ".twmu HWIO "i lI11u&JllitJth, 
Ihean 3, O~tlles t, tOtjJelAltu H~ercn I, O,mu I, lt· 
&O",eHO lIuten j, D~'IlU I; 'IN! dG wi.kllQdc 3, 
10(@ebleo 't. lfiqw~Hn t; 'QGt htt t~átotu I, IJga. 
Wtlco: .ullr hcl Î(h(~HIl !, tocS,"ltP: 'O~l QUlli .. a 
banJwtfhn " IO~Get"leCl. 

!deo md,Jt onl oil IIttUJlO " Jal ,IJur jo du u~ 
CIlidJ31 uo deo 'lO dUif I 'Uil 'öó, bel uHell HII 
Jel! ,,,ooJ, bfl li«jlnf hupjG VlO dOB bfurUtblppét 
D, 1\" "pdfUJO op h(1 Jtk 4t\lU Itellebuil wdh iQ 
Jt bnu IJ" htl oOItluk btd er in Id uilen; do,a 
btt auebruul'I,un lijn ~dCf brnnlj. til 101j. welka 
ruJlt op Jeu out! 'l\loJu I. bt,,,hOllwto, lnelJe e~nll 
iroollo m~cigld 100, Jiloda\ btt kind oor bijrij41 yil ~tl 
•• tu ,.huIJ, ta IIU do fiOhl,IJe Qudtn Itr0UeEUtO 

~~ ~:I~~!ii~~/~~j"b;~I!~n ~d.d j~:~:!!:tnle~ r~~r;~~:~;~ 
kin. 'f(\'\tJta, liJ Jie, ~eth do IIld Mllnl 100 Jtuhjk 
rctcllwJ b~ffL Om.1 Jo geooemdo red~ofll wenJI ticl! 
bel E~ltIeCQI\lL~IIUlU tul Z. ~1. mtl het eerbieJig fe(Ntk • 
d!1 hl lIo0eddtouiu beht,e t>m, bij HOO ,erlIlJttio~ 
vu Jo vUlin,wer~eu. ta besluittIl, d,t de rlnSHlartn 
deur ~1~6 ieL~eI ol GtJ~dtelij~ culechl \'f\'\tJtD, ~n JII 
beoQQJ!~Jo ,rondtQ 1111 bUt nu ,~wentcble uilbteidioli 
ko,ldoo) uo Jo gemeeDt. WO(JtO Ir~utaJQ, In aH 
IJIU wordt l()orolrndij\ IOlfeHO op d~ 8toole b~bocl!~ 
).ln won(uctu an KtbilUWCII lO~H bil OPfiilM ua (~bti~k~fI 
en luie \eu , welkG dallr @emis Uil lerrdn modto ll,~~ 
wueQ wotdeo, om wtlk~ reden bel oi!breidGfI Uil da 
shd welw.:btlijk h nitl aUecn, roUf teUt hOOIiJl uood· 
ukdij\, dur lij. mei Geil dtlto()1 WI ruim ~OOOO, 
_rOtser 100 wtlwen4. en 1101 altijd rijk ju hulpbrooutrl 
~o middeleo uo b~lun. 1'0 Itll hUII,um ItlU' 'Iàtt 

urul Vi'GrJi pry' gegtUu, omdll I~ OU, miudlicll 'o)i,)f 

illl~J, Ilil bet 'poo''rHIO(( ÎJ oitilulolen, ell elke 10(lr· 
uitlllJ, ua bindei til o~'erh~jd onlDoJelijk ,emuU 
wO,JI, 

Op 30 Septemlltr jl. lt door d~Q Leullmu uo Boom 
op 1\iIUttd,m HU 1I0oIG medeifOomtn um nUl ROHUllul 
10 ",OtJen ,~~lpt~ieerJ O~Q roti blDil\ot fulolUI ho uien 
koffu. gemttkt 8, D., '10 h41 .dm Uil deo joogtU 
hur Oehmtrll., (to l.uJiu no d40 hur SlOdtlJoa, Jl· 
rtct~ot Ju FtluJeta ko,t{uhoal la l'Iouo.ful. Bt4~tI.1 

hll'II op 3 Otto~H jl. It RotterJlai uOlebn,t tO, 
. lul,tnl Utll,nOI HO deu lehipptt. Ildut op den lII'll 

btantDt llldtr~ "ubr,Qtdtull oe6fiuel, ,., Ut~ttt). 
!;eswiUioi 'IQ deu buleUu, is Int beJ~n nitl '111 1,(( 
.dm hnorgd, 
. Oa illb~~J UIl bt' kqlJ'et buhll Djt uo, ~tbtd" 

Jan de Wit 

VERENIGING VOOR KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 
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's IIERTOGEN~ , 

VrydugCe COURANT 

Den 24 September 1 784. , ' 

rROTIlST ,'Ji, ,h "",," VIffI J. RIÓOtlltsciltlP ,iJ ."kooat, ook wc,klyk ophldd, d' v"pllg'in/! by d ... I •• 
EDELE.N ," ~'ir T'ugaderJng va'n ~JtJf1 ~Jtl .GrÓol 'iUo loO,u(:lle .Heen geduuft'odt' dleo ryd op w,I~(m Ueet Her 

,. gentIe d~' flu/ol SÎa(Jlf.'il 'tIan .lJclJi,nJ w fl'tfltlfle',land (og 10, die betrekkjol geh Sd ,CD dUf oClk tt Ihn. C~.~f"tltD. 
inge~'(/gl ; 'Jen 11 S,pl(mb4f 11. 34.- I tegt,n Je Rtfolu o de de ledefl waiuom welgew. Heir BelIOB zig IflHufcheD 
tie 10 IlUC(IiditliJe l'efltJJtflrl{{, 8~'dOW~D op den ~a olet mogU: bcmoe1jC'o. 'mcc z~flki::n welke nter Vin bet Oe. 
J\t:glltly 170'1-' : '. ' . "., , , ; P'JltDltlll ..... 0 'dto,Cllphtln Geoua,U. mllr Vfln den rif 

lDE Htueb va'û d~ R.hldel(c'bap eh Edeleo. by lu:a~e' Al,~ O:tdbouder waren, Als wallr OVcr de Sóuverclo II!1UD I ge,
, ,'ek,oloi! eh ·P'Ot,". op H.'. ,Ed, ei". Mog Rtfolutlo, duulceide hil lydOip VlO de IIlI.d"ju,lgbtld D' bet ove, • 
.... dlD .B d<v rn ... d "uSuny, kln·.ig h,bb'Ddc g.t,(ç, Iyden v'. wVI," H .... Kooiogl)k, lJoogb.ld. M,~,ouw. 
veerd de hcuheh, ofn "'SC:O!l deitl~e ReColUlle I 'lOQ~ah~~ de p'rlDsrttre' Gu~veroanlc. Ol. Ged. ,ai HO dl!' OlcCldtljU. 
ae taduo lIIoteekenlblt Ie Uoeh' I pll' ó'ordu:lc~ iot!d~D 'IC rigbeld VIIU Zyoç, Hoo&b('ld,' dco legeo.woordl~c 0 H('tJ KI f 
boboo.eo, b,bb.n ,er V",.d"lof·lcig.fie~·.rd cl ..... tlk.: S .. dhouder en "Iong.i nlor" de, I>y"'odere ben.lllog !XI"", 
vlog bltr navol,endJ gelflferctrd. . fel~k lun zlg' ha:.lden wlllcD vO'('Irt.etll'Jl)dro 1 dat bet dt'lh~h'c 

De UaerCQ Vab de lÜdder(chap' ui Edelen, hebhc? ,uit aan booggem! Uctr Urrrog haa 'vly geRu'o t OiD na o:pha1lc 
'.kugte vaD de gcdAlloe ufene i op' de RHohule ooder Jeo van dito 1yd, (D dU5 op hèl plOOl,iól dar ook de S\.\I.Jytrdo 
duuro vln den I ij dey PlAh,'d A\JgQOy BcvoDden wQ.rdeD~ zcivç tuit kragte V.n de~ rultmPf~leD 'ovcrdragl. van bel 
€!h~, nader doen lIàntt~ke8l::Q èt' YHklà~rtn: bat r.y: lne~ 'bUlIer ov~r',aeil:rlvè zukeo UO,hoàislgUfl Zyoe IJoogbeid I 

de uitetl'lo UndO(lll\f1g t de,t uh btbb~n ',tzlon',.' dh, 4:)1)80 ~, ZyDC m'eo~dcTJliH\gheld áls fhHhdboude.t «cd. lP , de 
-agt de dur jr,cu 8~ .. nll Irplefco'láti~o en ptotdraden. tOlg dau ~vcr liD booUideitlve lila gedemlDdeul t U. 
800 Van bun 1114 vu vt:rfc:hticle"lI1ilci,,'il'ot:lbèle Ledcf)~du è~ pUllenlh:, relfoon, tig llils tOto uo hoogstgem, Zyoe 

·11"g.derlu8 "de voo,fi, Rdol"!le Is"'gihóiil,n !lob,' N plu l'foogheld te verbinden. évt. Îdyk het "h boog"d,'.e1ve 
nli1ell. iOO In btt geDeh.l aU fpedaal I~b .. oden VIIIJ ,de bet,ft vly gclhp~: 001 zllJ in bet bewind dief zl1Ikeo, welh 
l.',ovlou"l. voorzienlog mot opzie" lol ·b .. 'db"" èdrittl~ door 2yoe m,hd<rJmlgbeid voo""m, rakk.n vso zyo be· 

,"'In bel Ttaéhmeot en de dur by. gre,ceVtne orl1fér.,:t~D: nier 'NUeó' anioHJOQ, 1010 net:mttl het adv!, VlO zooo.> 
,d. Gllid",n bIDO'. deze Pro.ioUt GlhinlfÓ,.liob·<l\'odè. dlg lem.nd ;'10 'w'l~e bOOl"~'IIl Zyo. IInolheid d, nDdl. 
"'1' e,n. g'Q'(,b l,fo,m«l. wyre O'ydlg 'met.dé 'P...:it.6'.~ g' bekw"olh,'d,n oo,deeld, I~ .yn, en wl.a. bep,oçld. 
PrlvUttlco: HO de lrl~cZttellen VUl dti!:e vryè RepJblyk v'tr, \fOUWf: un hóogatdrulve lCD VO\18 bekend was. 
'lORd f met de conlljllilie vao hei DOJldg'uibolCl.:h)~,;f~~l,b~,,' OIJt VOOll' 't:Óét' bctlckkihg tut de fpcclule hrlofte' VII" 
runeode op zeer .buOlJc grondcD ~D v'ct'Uetrdc- (öDfi~uèbW 'In'd~m'l1ljeH dOOI hooggtm. ZyllO HooaheIJ.)Jy cv:!oseID, 
GO. Dat de waarhrld V~1l dit gcav.nl;~crdc (ondtr ft[jd~ I Hf:cl lJerwg g~d81o I MI leD rilWHOtp klur en tVldtnl In, 

... tn) dur UI( gCDoc~ZlRDl kWdm Ie l,H)/kén, d"'t de Atl.~ HlS, dIt dlè beloflctJ alleeo boo8D1gtm. ZlIDC lJouRbcld cn wd. 
{(heo Z~'rlt liOClgheid deo tlcele PJtDce Y:Hf Draflgi 'eo '\Icb' g~tnl fleer H~lIoa ondcfllng '(0 pel fOl1cel~k YOl'lcle uogll8o. 
-,tIeero 1\crlO8 tl01l BII.l.NJW)'k, op deo 3 Mey 1766'un.'t;' co wel lOloDdc.hcltl. DadieÓ boogedtL Zyoc lJoogbclJ door 
.,ulO. te dier lyd hunn lIJrtntil geoorloofden oo,fptOD'K'!ledt th'zelve "th. gecntlll18 in dè. vOIpligllDg r,yndt' ,{Wfen. 
BeDowen, Dh bel gcuuolldharde Vtthop;en. btJ:E welk\~ a~ 'urn deo raad (''0 bel ad,YI, vaD 'wclBcm. Heer Herto« I 10 
1I00g MO~I UeeHn, StUlen ,Gentn1tl. tD [pedul ook 'I,hlt fllle ~oltktn Ie mOtteD topeunço. mUf lolq~;ttldocl y,ywil, R 8 -= U' 
id. (;", .... 1og. UI:'I'hO , by U ..... ûIJldiNztl'Jcr r~fp:'~Uvé"~'d~, lig veeo d('fl "'ila van weltem, HI'~r Hj!flo~ I of Vin Wttn ~ § 1-'. ~ 
lUllea. aUto op deo 8 Murt 1766 cd gehe'eóheld ''11.,11 c}e bcH Ilndtu ook, zoude rnpRcn ltyn. hc:hbcndc gtbtUlk ee. ~ ~.!! ~ 
IJiIceldtria<'rl!t wOldlpg, \lID) bQ()i!~em, Zyne Hoogheid geno ·m •• kr. alloo, Clgt:illlyl: ~te gCf'O lil; t "elkt voor alle du·..- ... ~ 

, d ~ ~ 2 P-,meo, bebben Rl!{OODd I dat welgrm. Ht'~t n~IIQ~ no~ éenï tH ia hoogsIJ~lIZe:(S booge qU,llltchro tD difolltitcO ,eo ~ p..} 'ö ': 
oP tJd hooggem, Zyoe Hoogheid den Hcere P'ince \lau 01110 plecgd I 11110' den l.avdc VCIIDlwoordrlyk 1,uut.le Iyn, In tv) Î' 
•• ([lce tyoeD raad en .,IWen'tlel mbate dh'MD. wflko aboo wrl (0 re regl die VCUDIW\lOrdIDg I by (:\'eo, ,~ e ~ tt 

DAt eVen zoo de bedeoldog I .,~ of wflgnn Ht~r 11~r '1](0). "Çl:e op zl~ heefl k Uonen til ,,~r[Do&en DtUDeD • en ~ S ~ ~ 
loa (tt nqll:Otlc vao hJ)o~~tm. Zylle Hooghch.l. zicb nlel' 'wwlgem. Heer UtrloB dllp..r hO libcleelen. '. ~ ~,..,~.; 
uo hooKSldudve .Iwudr hebben Dlo~('n vCfbiflden I CD. (\f 0111 tipddyk. o'ok. VlD ,.Ue .. 'jJw\d 111 OD!b1oot, de Ot!· ~--
:ook hooggeN. Zyor Hoogheid zelve, wdgtm. lIeer Ih:nog lIog al mede cl.u by luogeJoerd tO aangedrongen I .h of ~ 11 E 9. 
IIlct lal ZyDtP Raad.mll" zoude h~bbeo mogen velklc:zco t deuJve i\él~ old vcrbtecktlyk zoude zyo ~(wetfu. andel' ,.,.:.. t '0 "Cl 

I • dl," ::: .!f "'0 en deDz(lven door gem, Ath Jllt) zlg àllIlCheé((D vaD D \cn ullD oor btw lIL~jog en kenDclyk wcdazeueo I VAD bel. - u 0 0 
srond i. oPlbloot, ,daar ~y de Comml,ru:D. tOO au .booM dg çonua~tl'HtDde p1llyeo t, {aaft//R, ,hac bel niet alIeeD ti 1f 0 't:r 

aem, Zy •• lIoogh.ld, .Ia aao boogltd .... lh p,~d,c"lh)'.D uit den Keh"l,o ramon".u, V.n de.d •• Mie h evlde.1 I 1>. p..E !!. 
la der Iyd geStCVeD,_ nImmer h brpuld &ewordeo, dn(bet dal jJelyk baC \Jen bpoSURtm, Z~'bc tlooabdd. (n WIn JJ~n l:! e.:8-G 
boogudeoEelVtD oitt toude vrynaao, zlg VU e~Dlgè .~"o 1I111et1 volkomen Ifhloo:, ow\ deo, Jt,áB,d VAD wc:lgtm, lJtu dl Cl,," j lP 
deun Raad. ph VIn die 'geenen welke .Buee1e Leden vn Hertog ai of plu te uqulreutD. tI'I dat hoogSfgtm. Zyoe ..... ""4 

RcgecllDg tyo la bedleDen , OlUI ,dM I:h' faculteit, welke ua Uop&het4 tçtflziDts Wil!! l~ de Doodu1klyke vc:rpllglÎ0S. f ~ ~ ft 

tllUllykt\' wylO UD all" SI Uil PerfoobeD, voo'r' al In etQ 0111 den 1"& .VAD "tl~rm. lieer llcuog: In alle JUkCD ,IC \ft e z ~ 
vlyc Republyk , moet voo.oode.Oc:ld ,worden Ie compC:ltt': ce mOelen tntltemeu • dus ook de beiekeDI4 van dil beding H ~ u 
wcn, uit dco. aud der omOaDdlgbedeo , teD deze 'tned,t'.è v,'o ktD~elyk Wtdellé~geu vin belde t:onln8aolC:1J 10 gceDe i i~ ~ 
bllit nntoood dit boogguo. Zyne lIo0g~ctd'. waODter tutks andere gezOOdtD ~'P keD worJtO \lr,etuo co jlttgelc(l.d I ~~ gE 
10 d. beblod'U.g VJO eeolge ... kl •• noodlg vlod. de. d,., d.t ,veD ~"Wk bel "0 boogE.m. Zy.e Hoogbei~ .~ v ~ ~ 
Iud vtrmag 10 Ic beemeo VlO zoodlolg Pe,(ooll of Pe,foo v'y{\ood. zlcb \lBO d~D Iud v,,"o wdR~m, Uter He'n'og Ic ~ ~ ~' 
Ben 11, WUI 10 hoogstdezdvll vermeend. dil lot '.t. 8ic:",~n p.rfceru, t çö, :dcuelvoo vaD Z) n en,8gtmeDr te libelurell • ~:l i' U 
Vln hel' vellaog. advi •• de codia.ë vc'relacbleos wdidcn .'0 het tveD tOD op cru wedelkeeng!) wyze UD we:lgem. fletr ~~ ~ t 
vooden CD d.tt hier uh vft\!otgeo$ ?J{)~Ueel~e, dil hOO'gg/,Öl;, ntnog was $toolloord" ~tg' un alle vudcte uldgcevingeD '" te i IQ 

,Zync llooghelcl I welke volkomen meeRn ,bleef, urn .I~Q ',UQ boou.cm, ZYDC Hoo~beld Ie tbo.lOecUD • cp Jig VaD n ~ ~ '5! ' 
.. ad VaD wcJgeru. lJter Hortus , 'I\~ voo.,ko~cbde IÎti,ttQ z~o'O verb,lnlenl. dur IOC by beboollykd drDuDtlttlc Ie ont. 0 Q" 
'-edeo to UClu!rctrtO of DJ~I \ (e Haiul~e('eo, cp' ~r.i:,'y' nlto. dIer 'hel ulve Cotlluél 10 ',Y0e 'dftl'AcD befchouwd ti ~ ~ i 
;'ltqllheud bebbendc te ..... O)gCD, of uld Ie volgen" AC,:'o aodcu/DIS"IP getdeo dedtlD ila 'èVCD aclyk verrhgftodo ~;:i.!{ 
alor. Is ,'W,t,t '10 d. '''pIlO,lo,. OID d.~.lv~ MI. t',llrrp', zoude kuootu \Vo,d,o DBogllnerkt. ,. mlt. dl'o ,Vto mlo t;-:; la';;' 
'tU Ier kenDhfa vin cle booge llondgcnoólco la bel "kenr met 'do inch'o YAD CeDc gez~Dde 'Rechtsgeleerdheld •• h ... Jl ~ .. 
rlll • of VII. de lieert. Stu •• n d"" Plo.Jotlb.l. h!\l by Init ·dJ •. y'. de ."uu,lyk. ~lIIykhdd zoude kuooep wor, J! t . ~ 
lIoDder. veel 1111 •• om dm op bOD'/td,',ulv., .gg".'i. dr" g,~.ltip .. f.,,~· . e.., ,;: 'ii 

• -.., LU .. 
, •• mo,k,n; ... ,'. ; , ',P" g.lyk alle deca ... deo,o '0 g,ond •• , 10 de md der .!Ij;!~,g 

Olt offcboon oo~ de 1,(\,"6\1 •. v.n \l.rn Ho". U~rtpf. "'~ .~IY"~ ·«.Ieegeo ep oPI'Ooo ••• , 1'0 t1l1kl\'o .. ,de. ~.g. q .!!; 
61. Itlptc(,o"ot vi. do. I'.er. C.pltelo G' ..... I .V.~,d. fpl.eke.' d~)liotlv.~ '. ",fo •• /m,."D. op wrik. d"t1v. •• .... n 
'Vale • .«cduurende de mlDduiuJl8h~ld v,~.bOO&I.lll(II\.:Z)lP~ ~~efol~"~ .. ,~I,D ~to. lP ~~r Illlll.~d ,AUAul1y buu61 I ~e lIee. ~! '!, ~ 
1I0ogb.ld mogt m,de breDaelI • vlu zlg Dltt te. tull'1'b~: I," ua .d •. R1.d~i'fcb.p e" l!dtl~D • • vg mloder kUD.'. ad 
tII.elje., met ... k,. de R.lIgló, pO.lltiè. I'i"~tl~ ' • .lU'. ",ht.çll~ ~~ zoel l.fo'm"l. wy,. op wtlk. duel., Is ,e- ,ä''ll i ~ 
fttille dezer L.odeo 5peÇ\ccrende , het olet te mlo U'IH: Zc- rOl;llen {811 tiur by een VOUI v.ti die hooge Gehooltc, 1I:f.,Q 111-' 

I",. c. locoDtdhbel. wlllb,ld h.boo,dp. t. 'y •• dAr ol~\ .q ,v~. ,die, ,zPp. ~Iu.~r •••. lmJaB.j'fh.P iDet 100 v'eelijpzle., i.g ~ 11, 
1>tt tlodlge. vaD duolv. R'pref •• IA!ie, '~o d. ~.d,.lyk~ ,I~k~ ,fl!(.gtbdbtuib .y.n ,Il:utopa. Di "0 meer dan ·J!I'.~ . ~ ..' 
""""U,dI8Iog d9.~1 ·hoogstg,m,. Zy.e H~oaheld: va~ .II~ ~'~IIK J.'tl~. dl,a,st. bplt'D •• nlg. b'1 pld"ml.nc v.~hoo(. 8; Ir!>;iii' 
~'I" cn ,mIDlole'dIIDICtI" •• b~ ty.e meerde.J'''18beld. \:J. welg • .l. v.~ 1'~1/C/1i. d/J}.fln •• d.d,lyk vati .11 •• yn. -410 
:w.Jl!o _... bel IUUhdboudc.Ccb., bV Cu<cuO. lltOyk 'f~, 'tdll//,lrc' 1.;611ah Ifold onlItI • cD dRlr' CD boven .?~D .~Cl .. ~ ~ 'ol ~ 

;.,J;;"'! .. ,,,i; . ,.I il II I .. ~t.,.,".' ,n,\'" ;': ..... ~H'.' ·1" l .l "i >.\ 
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