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Voorwoord 
Het is alweer zo ver, voor u ligt het inmiddels derde Jaarboek van de Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriften Verzamelaars. Vorig jaar zijn we thematisch aangehaakt bij de viering van 60 jaar bevrijding 
en dat bleek een geweldig succes. Er is veel navraag naar het Jaarboek 2005 geweest en dat heeft ons 
ook nieuwe leden gebracht, op een enkel exemplaar na, is er niets meer in het bezit van de redactie. Er 
is zelfs even overwogen een nieuwe oplage te drukken, maar gezien de enorme kosten heeft het bestuur 
daar vanaf moeten zien. Wees dus zuinig op uw zeldzaam geworden exemplaar. Het succes van de 
thematische opzet van afgelopen jaar heeft de redactie ook geïnspireerd voor het jaar 2006. Er is 
gekozen voor het thema “Groot nieuws door de eeuwen heen”.  Van bijzonder unieke exemplaren van  
historische kranten laat de redactie u in facsimile meegenieten. Vanaf de allereerste gedrukte pamfletten 
en kranten die verslag deden van grote gebeurtenissen tot en met recent groot nieuws. Met dank onder 
andere aan Louis Nierynck, die zijn historische kranten-collectie met liefde voor de digitale fototoestellen 
van de redactie opende, en ook Jan de Wit droeg zijn steentje bij met historische kranten. 
Bijzonder zijn zeker de extra edities na de overwinning op Napoleon in de Slag bij Waterloo in 1815. 
Maar er is nog veel meer te bekijken en lezen, u zult merken dat wat wij tegenwoordig als “groot nieuws” 
beschouwen in de oude couranten gewoon als artikel is opgenomen tussen het andere nieuws.  Soms 
moet u zelfs uw best doen dit belangrijke nieuws terug te vinden op zo’n krantenpagina. 
Met de vereniging gaat het goed, het ledental blijft inmiddels redelijk stabiel en vertoont zelfs enige 
vooruitgang. Er heeft ook een bestuurswisseling plaatsgevonden, mevrouw Thea Spronk-Vrijmoed is 
door de jaarvergadering in het bestuur gekozen en heeft de secretariaatstaken overgenomen. Jan de Wit 
blijft gewoon bestuurslid, maar zeker met veel dank voor zijn inzet als secretaris in de afgelopen jaren. 
Ruud Dolfin, als goede penningmeester, hield het bestuur en de redactie met alle onkosten in toom.  
Onze webmaster Ernst Hupkes kon op de jongste jaarvergadering een presentatie van onze nieuwe 
website geven en de site wordt inmiddels al behoorlijk druk bezocht. Heeft u de website nog niet gezien, 
dan snel naar www.vktv.nl en onder uw favorieten plaatsen. Er wordt nog hard gebouwd aan de website 
en er komen nog verdere faciliteiten ter beschikking. Overigens zouden wij bij een verdere invulling van 
de site best wat ledenhulp kunnen gebruiken. Wilt u een bijdrage over uw eigen kranten- of 
tijdschriftspecialisme schrijven, dat kan, neem gewoon even contact op met ons secretariaat. Telefonisch 
of per email, zie het colofon. 
Natuurlijk staan er weer de ruilbeurzen samen met de Documentatiegroep ’40-’45 gepland. Noteer de 
data vast in uw agenda op de zaterdagen 8 april en 4 november 2006 op het bekende adres ’t Trefpunt, 
Roelenengweg 25 in Voorthuizen. Ook is het bestuur in overleg met de Gemeente Haarlem om een extra 
VKTV-beurs te organiseren ter gelegenheid van de festiviteiten rond het 350-jarige bestaan van de 
Haarlemse Courant. Die beurs zal ergens in mei a.s. worden gehouden, maar daarover zullen wij u nog 
nader informeren. In het themadeel besteden wij ook aandacht aan dit jubileum van onze oudste 
Nederlandse krant. Andries Kreuzen was weer de grootste propagandist en leden-werver voor de VKTV. 
Louis Nierynck is altijd bereid het bestuur met raad en daad bij te staan en dit Jaarboek is mede dankzij 
Louis echt weer een bijzondere uitgave geworden. 
Toch waren er afgelopen jaar ook droeve berichten. Alle overledenen worden vermeld in het verslag van 
de secretaris. Rebecca Steenhoff, trouw lid sinds 1986, was samen met Ernst Hupkes druk doende met 
een eerste opzet voor de nieuwe website, toen zij na een hersenoperatie alsnog kwam te overlijden op 
24 april 2005. 
Vlak voor de deadline van dit Jaarboek kwam het bericht van overlijden van ons erelid, mede-oprichter 
en eerste VKTV-voorzitter Werner Löwenhardt op 18 januari 2006. Zie zijn In Memoriam. Wij danken hen 
voor hun inzet voor de VKTV. 
Ernst Hupkes was weer verantwoordelijk voor de prachtige lay-out. Uw voorzitter nam de eindredactie 
voor zijn rekening en wil nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage aan dit Jaarboek heeft gedaan.  
Dit Jaarboek is weer een echt bewaarexemplaar geworden. Heel veel lees- en kijkplezier !! 
 

Otto Spronk 
Voorzitter VKTV 
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Jaarvergadering VKTV 6 november 2005 
 
Aanwezig: 
De heren Spronk, Dolfin, Hupkes, Blommaert, Kreuzen, Kornaat, Oostra, Brugman, Van Zon en De Wit 
en de dames Spronk, Blommaert en van Zon. 
Bericht van verhindering: 
De heren Nierinyck, Grooten, Lieftinck en De Soeten. 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 12.45 uur de jaarvergadering, heet alle aanwezigen welkom en vraagt een 
moment van stilte voor de drie, dit jaar ons ontvallen leden: de heer R. van Rooij uit Leiden, mevrouw R. 
Steenhoff-Schoonbeek uit Alsemberg (België) en A. Dubbeldam uit Zwaagwesteinde.  
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen specifieke mededelingen, anders de aan de hieronder gekoppelde agendapunten. 
 
3. Beschouwing voorzitter 
Otto Spronk geeft samenvattend een algemene schets van de VKTV. Allereerst refereert hij aan de 
afspraak van vorig jaar om een digitale vervolgstap te zetten. Hiervoor is Ernst Hupkes tot het bestuur 
toegetreden. Zijn bijdrage zou aansluiten bij de ontwerpfase, die opgepakt werd door een ander lid van 
de VKTV, mevrouw R. Steenhoff-Schoonbeek. Echter, op het moment dat zij met de site in de 
opbouwfase zat, werd zij geveld door een ernstige ziekte die haar vrij snel daarna fataal werd. De 
voorzitter betreurt dit, vooral persoonlijke en familiaire drama, en maakt melding van het feit dat meteen 
daarna Ernst Hupkes de enigszins ondoorgrondelijke weg van een nieuwe site voor de VKTV heeft 
bewandeld. Vandaag zal hij het resultaat tonen en de voorzitter bedankt Ernst graag op voorhand voor 
zijn inspanningen.  
 
Voor wat betreft het Jaarboek is de VKTV ook niet geheel schadevrij gebleven, zo laat de voorzitter 
weten. Gelet op een strak gekozen thema is een gewaardeerde bijdrage van lid K. Kornaat niet 
opgenomen, mede vanwege kosten en (dus) onvoldoende aansluiting bij het thema. K. Kornaat geeft 
staande de vergadering aan dat hij de gang van zaken heeft betreurd, en dat als de VKTV slechts één 
productie op jaarbasis realiseert, er meer kwaliteit neergelegd zou moeten worden dan nu gedaan. De 
voorzitter geeft aan dat de bestuursweging vooral is ingegeven door de het kostenaspect, waarbij een 
beleid wordt voorgestaan waarbij niet aan de financiële reserves wordt getornd. Hierdoor zal de VKTV 
het moeten doen met de financiële mogelijkheden van de lopende rekening dat betekent dat we ook in 
kwaliteit gewoonweg keuzes moeten maken. Eveneens is een verzoek van een ander lid, de heer 
Nierynck (verzoek tot het realiseren en de uitgifte van een aparte krant) afgewezen gelet op beschikbaar 
budget.   
 
De voorzitter geeft de stand van zaken weer: in totaal telt de VKTV 80 leden, waarvan 64 betalende 
leden, 3 ereleden en 3 gratis leden. 8 leden hebben de contributie over 2005 nog niet betaald. Er zijn 
twee formele opzeggingen, vijf verhuizingen (zie elders in jaarboek) en van twee leden wordt gevraagd 
hen van de ledenlijst af te voeren, gelet op het niet betalen van de contributie over de afgelopen jaren en 
het niet reageren op aanmaningen: de heer Z. van Dijk uit Kampen en de heer Van IJzendoorn uit 
Schoorl. De jaarvergadering stemt hiermee in.  
 
Er is ook goed nieuws: dankzij de inspanningen van de heren Dolfin en Kreuzen telt de VKTV 10 nieuwe 
leden. De heer Blommaert veronderstelt dat het hier dan wel om vrouwelijke leden zal gaan, maar daar 
moet de voorzitter ontkennend op antwoorden. Naar aanleiding van een tussenliggende vraag van de 
heer Kreuzen zegt de voorzitter toe in de eerstvolgende bestuursvergadering te besluiten of de VKTV 
opnieuw met lidmaatschapskaarten wenst te werken. Eveneens wordt, op verzoek van de heer Kreuzen, 
meteen afgekaart dat bij nieuw aangemelde leden in het najaar van een lopend jaar, datzelfde jaar geen 
contributie verschuldigd is.  
  
Tot slot meldt de voorzitter dat het jaarboek 2005 verschillende complimenten ten deel is gevallen en 
zelfs gerecenseerd is in Terugblik (Doc. Groep 40-45) en in de Nederlandse archiefwereld.  
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4. Verslag secretaris 
Jan de Wit meldt dat formeel het verslag van 2004 door de jaarvergadering vastgesteld moet worden, 
maar niet voordat twee kleine wijzigingen zijn doorgevoerd: per abuis is de naam van ons lid de heer Van 
Zon op z’n Brabants geschreven (Van Son), waarvoor excuses. Eveneens is per abuis gemeld dat de 
VKTV twee ereleden telt, waardoor de heer Kreuzen als erelid is vergeten. De heer Kreuzen is vanaf 
1990 erelid en had in dat jaarverslag als zodanig diezelfde vermelding verdiend. Waarvan acte en ook 
excuses!  
 
De secretaris geeft verder aan dat het afgelopen jaar vooral door privé-omstandigheden (met name 
nieuw werk) turbulent is geweest en dankt Thea Spronk voor haar structurele, ondersteunende 
werkzaamheden. Omdat te verwachten valt dat dit zich verder doorzet, zal het bestuur van de VKTV in 
de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw naar de taalverdeling kijken. Hierop komt de voorzitter bij 
agendapunt 6 terug.   
  
Daar verder de voorzitter alle mutaties in het ledenbestand heeft gemeld, is verder geen verslaglegging 
van de secretaris nodig. 
 
5. Verslag penningmeester  
Staande de vergadering wordt het financiële jaarverslag uitgereikt en door Ruud Dolfin toegelicht.  Het 
financiële jaarverslag wordt in dit jaarboek integraal opgenomen. 
 
Los van deze toelichting worden nog drie punten geaccordeerd c.q besproken: 
* De contributie wordt met ingang van 1 januari 2006 met 2 euro verhoogd 
* De heer Blommaert schenkt de VKTV een eenmalig bedrag van 250 euro. Hiervoor dankt de voorzitter 
hem hartelijk, waarbij de VKTV als tegenprestatie tenminste via de website bekendheid geeft aan zijn 
dagbladmuseum. 
* Gelet op de hedenochtend gemelde moeilijke financiële situatie van de (zustervereniging) 
Documentatiegroep 40-45 wordt besloten in de eerste editie van 2006 van Terugblik, een (te betalen) 
paginagrootte advertentie op te nemen, waarbij leden voor de VKTV worden geworven. 
 
De penningmeester dankt in z’n algemeenheid de leden die bij het overmaken van de contributie guller 
zijn geweest dan de vastgestelde hoogte. Een speciale vermelding is op z’n plaats voor de donaties van 
de heren Kreuzen, Blommaert en Bruna.  
 
6. Benoeming nieuw bestuurslid 
De voorzitter licht toe dat de reeds jarenlange ondersteunde werkzaamheden van Thea Spronk met 
ingang van heden door haar omgezet willen worden in een bestuursfunctie. De jaarvergadering geeft met 
een applaus blijk van de waardering voor haar werk en haar keuze tot het bestuur toe te treden. 
 
7. Jaarboek 2005-2006 
Over het Jaarboek 2005 wordt gemeld dat hierin volop werk is verzet door met name de voorzitter en 
Ernst Hupkes. Dank daarvoor. De kwaliteit die is neergelegd, is navenant. Er wordt een oproep gedaan 
om rond het thema in 2006 “Groot nieuws door de eeuwen heen”materiaal aan te leveren. Gemeld wordt 
dat van de collectie van de heer Nierynck diverse interessante stukken te bewonderen zijn. Alle kopij 
rond dit thema is welkom!  
 
8. Presentatie website 
Dit agendapunt wordt naar achteren geschoven, na de formele afsluiting. 
 
9. Discussie ephemera 
Het bestuur van de VKTV wenst in de breedte van het verzamelen van papier te investeren, door naast 
de twee hoofditems kranten en tijdschriften, de aan papier gelieerde verzamelgebieden nadrukkelijk erbij 
te betrekken. Veel leden begeven zich reeds op dit vlak en het de VKTV de mogelijkheid om breder te 
acquireren. De jaarvergadering stemt hiermee in. 
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10. Rondvraag 
* De heer Blommaert meldt dat hij voor de eerste 10 leden die een nieuw lid aanbrengen 
(ingangsmoment na publicatie van dit jaarverslag), een krantenstok van de Gazette van Antwerpen heeft 
liggen.   
* De heer Brugman geeft aan dat zijn in 2003 toegezonden artikel nog altijd niet is geplaatst en hierover 
ook geen bericht heeft ontvangen. De secretaris meldt dat dit reeds in 2003 is besproken en dat e.e.a. 
derhalve berust op een misverstand. Plaatsing kan altijd plaatsvinden op de website. De voorzitter 
verzoekt de heer Brugman het artikel opnieuw te mailen. 
 
Presentatie www.vktv.nl 
Om 14.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en geeft bestuurslid Ernst Hupkes de ruimte om de 
nieuwe website van de VKTV te presenteren. Per item wordt uitgelegd welke functie het heeft c.q. krijgt. 
Het raamwerk is nu gereed, nu is het aan de leden om ook inhoudelijke bijdrage te leveren. Gevraagd 
wordt zo breed mogelijk bekendheid te geven aan onze nieuwe site www.vktv.nl 
De site zal t.z.t. een interactief karakter krijgen, almede voor een deel publiekelijk toegankelijk worden en 
voor een deel slechts voor leden. Suggesties worden gedaan op het vlak van ruil, vraag en aanbod en 
nadrukkelijk de vraag lid te worden van de VKTV.   

De secretaris, 
Jan de Wit 

 
IN MEMORIAM 
Op 18 januari 2006 is op 86-jarige leeftijd in Amsterdam onze VKTV-voorzitter van het eerste uur Werner Löwenhardt overleden. 
Hij was er vanzelfsprekend bij toen op 21 september 1985 de oprichtingsvergadering van de VKTV in de ruimten van het 
toenmalige Persmuseum/Persinstituut plaats vond. Want naast zijn grote belangstelling voor reclame-zaken had hij ook een 
warme belangstelling voor oude prenten, kranten en tijdschriften. Bij de oude kranten en tijdschriften ging zijn interesse vooral uit 
naar bijzondere reclame-uitingen en advertenties. Bij die oprichtingsvergadering in 1985 nam hij spontaan het voorzitterschap van 
de nieuw op te richten vereniging VKTV op zich. Uit de notulen van de eerste bestuursvergadering te Assen van 19 oktober 1985; 
“De heer Löwenhardt zal zich o.a. bezighouden met het maken van een eigen huisstijl van de vereniging”. Ons bekende VKTV-

mannetje is van zijn hand. Ook verzette hij veel werk in het vervaardigen van ons 
verenigingstijdschrift, en hij slaagde er zelfs in ons toenmalige prille verenigingsblad 
bij één van de eerste uitgaven eenmalig als echte krant op de persen van het 
dagblad Trouw te laten drukken. Dat was bijzonder sjiek voor zo’n kleine en jonge 
vereniging. Werner Löwenhardt, de man met de pretoogjes, zoals een VKTV-lid 
hem liefkozend typeerde, had een bewogen geschiedenis achter de rug.  
Van Joodse afkomst, geboren in 1919 in Dortmund-Lindenhorst, vluchtte hij in 1935 
naar familie in Enschede. Hij werkte in Enschede en omgeving als reclameschilder 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij na een oproep terecht in een 
werkkamp in Ede. Daarna belandde hij snel in Kamp Westerbork, waar zijn 
tekenkunst de aandacht trok van kampcommandant Gemmeker. Hij kreeg de 
opdracht alles in en rond het Kamp Westerbork vast te leggen. Hij verbleef in 
Westerbork vanaf oktober 1942 tot de bevrijding van dat kamp in 1945. Een 
ambtenaar van de burgerlijke stand bewaarde zijn werk en gaf het na de oorlog aan 
Löwenhardt terug. In 2004 voltooide hij zijn belangrijke levenswerk, het boek “Ik 
houd niet van reizen in oorlogstijd: familiealbum 1919-1945”, een prachtig boek met 
een aantal van zijn tekeningen, foto’s en herinneringen aan Westerbork en zijn 
eigen vooroorlogse geschiedenis. Dit boek is een eerbetoon aan alle uit dit kamp 
gedeporteerde joden, waaronder zijn eigen familie. Na de oorlog hervatte hij zijn 
oude vak en begon zijn eigen reclamestudio Elhart, gevestigd aan het Koningsplein 
in Amsterdam. Daar bewaarde hij ook zijn grote collectie affiches en bijzondere 
kranten en tijdschriften. Met die collectie was hij ook zeer actief, ik kan mij een vijf 
jaar lang door de Verenigde Staten reizende tentoonstelling van Nederlandse 
affiches herinneren. De grote tentoonstelling van zijn collectie “300 jaar Amsterdams 
reclamedrukwerk” in het Amsterdams Historisch Museum had in 1994/95 zo’n 
succes dat deze geprolongeerd moest worden. Sinds 2001 is zijn grote collectie 
reclamedrukwerk ondergebracht bij het ReclameArsenaal, waar bij de oprichting 
Werner Löwenhardt ook al aan de wieg had gestaan. Tot op enkele jaren geleden 
was hij als erelid van de VKTV nog een trouw bezoeker van onze ruilbeurzen. Wij 
gedenken Werner Löwenhardt als een bijzondere ondernemende en hartstochtelijke 
verzamelaar en danken hem voor zijn grote inzet bij de start van ons krantenclubje 
VKTV. 

Otto Spronk
Voorzitter VKTV
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Financieel overzicht vktv  2004 – 2005 
Het is al enige jaren gebruikelijk dat uw penningmeester met minder fraai financieel nieuws komt. Dit jaar 
vormt hier, helaas, geen uitzondering op. Door te snijden in eigen vlees zijn de kosten beheersbaar 
gebleven.Ben ik pessimistisch over de toekomst van de VKTV? Nee! Ik zie duidelijke perspectieven. 
Deze liggen op het gebied van het Internet. Ik denk dat hier een toekomst ligt voor de vereniging, maar 
er moet wel iets gebeuren!  
Uw voorzitter zal u hier verder over inlichten of heeft dit al gedaan.  
 
Het saldo van de vereniging bedroeg dd. 31–12–2004   € 1090,74 
 
Het saldo van de vereniging bedroeg dd. 31–10–2005   € 1081,47 
 
Saldo renterekening dd. 5–01–2005      € 1769, 04 
(een groei van € 19.14) 
 
Batig kassaldo        €  185,-    
 
Uitgaande van de bijgewerkte ledenlijst (t/m eind sept. 2005) begroot ik het bedrag aan contributie voor 
2004 – 2005 op  € 1170,- er van uitgaande dat de situatie ongewijzigd blijft. 
Om de oplopende kosten (denk bijv. aan portokosten) het hoofd te bieden stel ik de vergadering voor de 
contributie met € 2,- te verhogen tot € 20,-  
 
Om de kosten dit jaar tot een minimum terug te schroeven,  heeft het bestuur besloten het abonnement 
op de Journalist m.i.v. 2006 op te zeggen. Bovendien wisten wij de kosten voor het jaarboek met  zo’n   
€ 350,-te reduceren.  
 
Overige kosten zijn: 

Planet Media     € 364,50 
KvK      €   29,29 
De Journalist  (voor het laatste jaar)  € 125,- 
Kosten jaarboek    € 850,- 
Bestuur - en representatiekosten  € 207,28 

 
Een van de belangrijke kostenposten; het Internet handhaven wij - zie boven - natuurlijk wél. Otto Spronk 
en Ernst Hupkes zullen hier, zoals gezegd, meer over vertellen. 
 
Tot besluit nog iets over de ledenadministratie die nu geheel in handen is van Thea Spronk. Zij heeft de 
zaak “opgeschoond”. Dit jaar zijn er gelukkig veel minder “storingen” te melden dan in het vorige 
verenigingsjaar. 
 

Rudi Dolfin 
Penningmeester   

 
 
 
Mededelingen van de secretaris 
 
Ledenbestand van 1 januari 2005 t/m 31 december 2005: 
Nieuwe leden:     10 
Overleden leden:      3 
Opzeggingen lidmaatschap:     1 
Totaal aantal leden (31-12-2005): 80 
 
Alle leden hebben bij dit jaarboek de volledige ledenlijst ontvangen. 
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Inleiding 
De redactie van het VKTV-Jaarboek 2006 heeft besloten u dit jaar een overzicht te bieden van 
belangrijke nieuwsfeiten door de eeuwen heen en de wijze waarop dit nieuws in de kranten werd 
opgenomen. Door alle eeuwen heen hebben mensen nieuwtjes uitgewisseld. Zij deden dat op alle 
mogelijke manieren: mondeling, per brief via koeriers, met vuur, op muurkranten (China) of - zoals in 
Afrika - met trommelsignalen. De uitvinding van de boekdrukkunst (in de vijftiende eeuw) en de 
uitbreiding van de posterijen (omstreeks 1600) hebben de stoot gegeven tot het ontstaan van de krant. Al 
in 1528 is in een gedrukte tekst het begrip “Newe Zeyttung” (Nieuwe Tijding) teruggevonden, dat is een 
kleine eeuw eerder dan de regelmatig verschijnende "couranten". Het begrip Zeitung voor de krant 
bestaat nog steeds in de Duitse taal. In de Renaissancetijd (1400-1600) komen de geschreven 
nieuwsbrieven in zwang. In Venetië, een centrum van macht en handel, vormen deze schrijvers in de 
zestiende eeuw een eigen beroepsgroep (gilde). Op de Rialtobrug drijven zij een levendige handel in 
nouveiles courantes ("lopende nieuwtjes"). Deze bladen krijgen de naam "gazetten". Al snel na de 
uitvinding van de boekdrukkunst (ongeveer 1440) zien drukkers brood in de verspreiding van gedrukte 
vlugschriften. Op een paar paginaatjes drukken zij een sappig beschreven voorval af. Ze gaan ook 
melding maken van politieke feiten, vaak op een erg gekleurde wijze. Ook de regenten brengen, als 
tegenmaatregel, zelf pamfletten of vliegende bladen (zoals de vlugschriften ook worden genoemd) in 
omloop. Omstreeks 1618 verschijnen de eerste kranten of liever: couranten. In tegenstelling tot de 
nieuwsschrijvers en de drukkers van vlugschriften willen de makers van "couranten" regelmatig en in een 
min of meer vaste vorm nieuws brengen. Wij wensen u veel plezier met het lezen en bekijken van deze 
bijzondere kranten. 

Redactie VKTV-Jaarboek. 
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Sr. 
   De uytnemende fabuleusheydt der Tydingen, die hedendaeghs ons de 
Beweginghe der woelende Werelt berichten, heeft my ghedronghen voor eeni- 
ghe Lief-hebbers en voor mijn selfs, op mijn eygen Kosten vande voornaem- 
ste Plaetsen van Europa bysonder Nouvelles te laten komen; ’t welck sonder 
moeyten en Kosten niet en is gheschiet: Dese Sr. Jan van Hilten zalig: 
by my siende, heeft my ghebeden hem Weeckelijck daermede, ofte met iets daer 
uyt te willen dienen, dat ick somwijle ghedaen hebbe, waerdoor gekomen is, dat 
de zijne beter als d’andere zijn gheweest; Maer na dat Sr. van Hilten over- 
leden was, heb ick raetsaemer gheoordeelt, om geen Slaef van een ander te 
blyven, hoewel my d’ andere Courantiers aensochten, voor mijn selfs te doen 
drucken, te meer alsoo ick nieuwe ghelegentheydt tot verscheyde fraeye Nou- 
velles hebbe ontfanghen, in diervoeghen, dat ick meyne, dat de Lief-hebbers 
door de Waerdigheydt vande Nouvelles sullen gheperst werden, de mijne voor 
andere te prefereeren, sullende indiervoeghen Weeckelyck aen malcanderen ghe- 
koppelt werden, dat het vervolghens een bequaeme Historie van ’t voornaemste 
in Europa sal zijn: 'k Bidde derhalven ghelieft dese te favoriseeren, ende te 
ghebruycken, daer UE. te vooren Sr. van Hiltens plagh te besighen, en 
sende derhalven UE. ghelijck ghetal toe, te weten              Couranten, 
tot 24 Stuyvers ’t Boeck, sullende UE. niet ghehouden wesen voor eerst, 
de ondeurghesneden Couranten, die UE. niet en verbeesight, anders als met 
de Bladen te betalen, waermede verblyve, in Haerlem den         January 1656. 

                                                     U E.      Dienstvaerdighen    Vrient 
                                                                                  Abraham     Casteleyn. 
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VVeeckelycke Courante van Europa. No. 1. 
SPANGIEN. 
Cadix den 27 Novem: 1655. Den Comman- 
deur Gidion de Wilde heeft in zee verovert 
en alhier opgebracht een treffelyck Turcks 
Schip, gemonteert met 32 stucke, op hebbende 250 
Turcken, en by de 40 Christen Slaven. De Turc- 
ken sullen, tot goedtmaeckinge vande Onkosten en 
voorts tot Prijse vand’ Officieren ende ghemeene 
Maets, verkocht worden. De Christen Slaeven 
zijn met een Hollandts Schip, komende van Ve- 
netien, en gaende naer Amsterdam, op Eergiste- 
ren van hier nae Huys geseylt. Den Hollantschen 
Vice Admirael de Ruyter is teghenwoordigh 10 
Oorlogh-schepen ende 2 Jachten sterck. 
 
DUYTSLANT en d’aengrensende Rijcken, 
 Weenen den 16 Decemb: 1655. Hare Keyserl: 
Majesteyt, van het vallen uyt een Litier, wederom 
ghenesen zijnde, heeft hem met een groote Suite 
naer Orth weder op de Jacht begeven, hebbende 
te vooren aen den Brandenburgsen Afgesanter au- 
dientie verleent, en alhoewel den selven bij hare K. 
Majesteyt om assistentie sterck soliciteert, soo is 
nietemin noch geene resolutie daerop ghenomen, en 
men is van Opinie dat hy niet verkryghen sal, al- 
soo men hem niet en vertrout met de nieu-ghewor- 
ven Volckeren teghen de wel-geoeffende Soldaten 
vande Sweden aen te gaen. Vanden Coning van 
Polen is mede den Heere Grave Lesinski hier aen- 
gekomen; maer heeft noch geene audientie konnen 
bekomen. Onderwijle gaen echter de nieuwe Wer- 
vinge sterck voort, en om deselve te vergrooten, heeft 
K. Maj. hare Landtstanden, by de alhier teghen- 
woordige Vergaderinghe, beweeglijck laten voor 
dragen, voor dit aenstaende Jaer den dubbelden 
Landtstuyr te continueren, ende daerenboven 600 
duysent Guld. extraordinaris te contribueren: wat 
de Stenden daerop sullen besluyten, salmen hooren. 
 Weenen den 23 Decemb: 1655. Voorlede Son- 
dagh avont is hare K. Maj. met 200 stucks gevan- 
gen Wilts, vande Jacht weder hier aengekomen, 
en den Poolschen Afgesanter audientie vergunt, en 
de volgende dag de Cheurvorstelijcke Beyersche 
Weduw’ met hare jonge Princen, alhier ingehaelt. 
 Basel den 27 Decemb: 1655. Hier is den Oversten 
Zweyer van Vry, nevens noch 2 Heeren als Ghe- 
santen, van Zurigh aengekomen, ende naedat zy 
met dese Magistraet hadden gecommuniceert, zijn 
zy met de Gesanten van Lucern en Onder Walden 
na Bern vertrocken; haer aenbrengen weet men noch 
niet, maer sullen van daer te samen haer nae de al- 
gemeene Vergaderinge tot Baden begeven: so men 
verstaet, soude die van Sweyts haer nu mede acco- 
modeeren willen. 
 Ceulen den 31 Decemb: 1655. Na de gewoonte 
vanden Hertogh van Loreynen, die ’s Somers in 
Dienst van Spangien, en ’s Winters zijne In- 
quartieringe in de Grensen van Duytslandt plagh 
te nemen, pooght nu den Prince van Condé voor 
zijn Volck desghelijcks de Inquartieringhe in het 
Landt van Gulick te bekomen, zijnde tot dien eyn- 
de zijne Volckeren alrede in’t Ampt van Bor aen- 
 

ghekomen, waer teghen sich de Landtlieden om- 
trent der Koer by-een gherot hebben: den Stad- 
houder vande Landen van Gulick ende Bergh 
soude oock van voornemen zijn, ’t selve per force te 
beletten, en daer toe by-stant van onsen Cheurvorst 
versocht hebben. De groote Progressen der Swe- 
den ontstelt geweldig ’t gansche Duytsche Rijck, 
daer sommighe vande Vorsten wel souden genegen 
zijn in tijdts iets daer jegens aen te vangen; maer 
Saxen toont daer toe gants geene genegentgeydt [sic], 
en and’re mede heel flaeu, de meesten hoop is op den 
 
 
Cheurvorst van Brandenburgh. Den Poolschen 
Coningh is tot Glogauw, heeft niet veel meer als 
20 of 30 Persoonen by hem: De Coninginne, uyt 
Franckrijck van daen zijnde, soude weder der- 
waerts trecken. 
 Hamborg den 1 January 1655 [sic]. De Wervinghe 
voor de Sweden gaet hier noch dagelijcks voort: En 
van weghen den Koningh van Sweden is met de 
Engelsche Cooplieden alhier een accoort gemaeckt, 
om voor omtrent 150000 Gulden Laeckenen nae 
de koninghlijcke Armee te senden: Dien Coningh 
sal seer animeeren de Gheboorte van een jonghen 
Soon, daerover by ’t Huys van Holsteyn groote 
vreughde wert ghetoont: den Doop van dien jon- 
gen Prins soude teghen den 9 January 1656 aen- 
gestelt zijn; Saxen meyndtmen dat een vande Peters 
sal zijn. De arme Stad Bremen wert geweldigh 
verdruckt, en heeft tot Stettijn met hare Ghedep: 
niet konnen uytrechten: terwijle poogen de Sweet- 
sche Donatarissen haer het gantsche Inkomen van 
de Kercke te benemen, en willen een gedeelte tot het 
bouwen vande Cathedrale Kercke ghebruycken: 
En hebben de Abdye tot Lunenbergh als dependae- 
rende aen ’t Stift Verden vast ghestelt, daer toe den 
Hertogh van Bronswijck en Lunenbergh souden 
hebben gheconsenteert. 
 
Bysonder uyt POOLEN en PRUYSSEN. 
 Danzigh den 22. December 1655. Endeling heeftmen bespeurt 
waer door wy, nae so vele moeyten, met die van Thoorn en Elbing 
niet en hebben konnen verghelijcken met den Cheurvorst, alsoo nu 
klaerlijcken blijckt, dat dese beyde steden haer noyt hebben ghemeynt 
te rechte te verdeffenderen. Door desen heb ik u E. ’t overgaen van 
Thoorn wijdluchtig geadviseert, en hoe zy den Kon: van Sweden 
zijn te gemoet gegaen, de handen ghekust en ingehaelt, en de 80 stuc- 
ken op haer Wallen niet tot haer bescherminghe ghebruyckt, maer 
om vreughde-tekenen te bewijsen over haer nieuwe subjectie: oock 
hoe zy zijn gevaren doen zy van hare Privilegien spraken als wan- 
neer men haer antwoorden met het wysen op ’t Gheschut, als ’t Ius 
Canonum, sedert vertrock die Koning met zijne armade na Straes- 
borgh, Rysenborgh ende andere plaetsen, tot omtrent een mijl na by 
Marienborgh, maer derfde, om de stercke besettinghe die daer in 
was van den Cheurvorst van Brandenborgh, gheene proeven van 
gewelt daer op in’t werck stellen, maer is met zijne armade voort na 
Elbingh getogen, daer hy tot op 2 mijlen na ontrent komende, twee 
Heeren vanden Raedt van Elbingh hem zijn tegen gesonden, om (al- 
hoewel zy haer wel konden deffenderen) ’t accorderen van de over- 
gaeve dier plaetse, in handen van den Kon: van Sweeden, die zy om 
de Religie, dapper toegedaen zijn, en soude vervolghens alreede hen 
hebben overgegeven; dan indien sulcks heden niet en is, sal ’t mor- 
ghen wesen, also het wel schijnt dat zy haer niet en begeeren te weer 
te stellen, waer door zy oock 500 mannen van den Weywoda Weyer, 
dien hy tot haer secoers sondt, van de Sweden hebben laten gevan- 
gen nemen, of verstroyen. Dit heeft deese Stadt doen resolveren, als 
niet gesint zijnde soodanige exempelen te volghen, haer by tijdts met 
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den Cheurvorst van Brandenborgh te vergelijcken, gelijck zy nu ten 
vollen met hem eens zijn, en te samen veraccordeert; eerst: Dat den 
Cheurvorst met alle zijne macht dese stadt sal bystaen, en indien be- 
legert mochte werden zijn beste doen om te ontsetten: waer teghens 
den Cheurvorst sal vermogen, de Nedringe zijnde de Lage Landen 
aen de zijde van Elbing na de Zeestrant, met zijne volcken te beleg- 
gen, gelijck dan alreede 3000 man vande zijne in Danzicker Warder 
zijn aenghekomen, en gheloove oock dat in tijdt van noodt dese stadt 
oock Brandenborgs volck sal innemen. Vorder sal geen van beyden 
bysonder met de Sweden noch tracteren noch accorderen moghen. 
Den Cheurvorst van Brandenborg houdt Marienborgh noch met 
ontrent [sic] 3000 Ruyters beset, heeft oock der Pillouw wel voorsien, 
en doet al zijn volck te samen komen, apparent om te beter jeghens 
de Sweden bestant te zijn, onsen Syndicus is ghestadigh by hem. 
Tot Koningsberghen was men van twee zijden bevreest, eensdeels 
voor de Sweeden: andersdeels voor den Moscoviter, die men tij- 
dinghe hadde dat mede aen het marcheren was. Onsen Koningh is 
tot groot Glogau, sonder eenige assistentie of macht. 
 Van Stettin den 26 December 1655. Voor eenige tijt is ghead- 
viseert dat men tot Krakouw verhoopte dat den Casteleyn Czar- 
necky, met den oversten Wolf zigh met haer onder hebbende volcke- 
ren, gedienstig tot de gehoorsaemheyt van zijne Majest. van Swe- 
den souden hebben begeven, gelijck zy dan oock selfs hebben voorge- 
gheven, als of zy den Coninck Casamiris gantsch wilden verlaten, 
maer onderwijlen sekere narichtinge comende, dat beyde die Heeren 
echter maer alleen nae gelegene tijdt wachten om hen weder nae den 
Casamiris te begeven, so heeft daer op den Gen: Luyt: Muller den 
oversten Sadonaky met een Regiment na haer toe gesonden, welcke 
den Oversten Wolf met zijne volckeren, in de 800 man sterck, in een 
Dorp met vliegende Vaendelen, bereydt tot haer vertreck, heeft ge- 
vonden, waer op hy haer heeft laten omringhen, op dat het niemant 
mochte ontloopen, ende is selfs in Persoon met seeer [sic] weynigh in ’t 
Dorp ingereden, daer hem den oversten Wolf bejegenden, die hy met 
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het Pistool op de borst te setten, dwongh hem ghevanghen te geven, 
waer mee gemelte 800 man om Pardon riepen, ’t welck haer gewiert, 
en zijn voort aende Sweetse overgegaen. Ondertusschen is den Ca- 
steleyn Czarnecky met omtrent 100 man ghe-escappeeert [sic], en by den 
Koningh van Poolen aenghekomen. In Pruyssen gaet het zegen- 
rijck voor onse Koningh, d’ een voor d’ ander na met hem accorderende. 
 Danzigh den 25 December 1655 De Stadt Elbingh heeft zigh 
op den 22 deser aen den Koning van Sweeden, sonder eenige tegen- 
weer, overgegeven, en onder het ghebiedt van dien Koningh gheboo- 
gen, die de 400 man,  die als Pools guarnisoen daer in lagen, daer uyt 
genomen heeft, en 2000 Finnen in de Nieuwstadt en Voorsteden 
gelegt, en is aenstondts met de meeste macht opgebroken en getogen 
nae Koninghs-bergen, aldaer de Borgers bij nachte en dagh hebben 
moeten waecken; en voeghen haer de Cheurvorstelijcke Volckeren 
tot Brauns-bergh by een, wat resistentie hy aen de selve en de stadt 
Konings-bergen sal vinden sal den tijdt leeren; heden zijn noch geen 
hostiliteyten tusschen den Cheurvorst en de Sweedtsche troupen 
voorghevallen. Een gedeelte van ’t Sweedtsche Legher leght noch 
by Marienbergh, en wordt alsoo het Landt in Pruyssen te gronde 
gheruineert. 
 
VRANCKRYCK 
Geneve den 15 December 1655. Alsoo die van 
Sweyts nae gene redenen op de vergaderinge heb- 
ben willen luysteren, is deselve niet alleen gheschey- 
den, maar zijn oock sedert de toerustinge tot de aen- 
staenden Oorlogh stercker als te vooren geweest, 
voornamentlijck by de Evangelische, alsoo zy ver- 
staen, dat den Nuncius vanden Paus en den Amb: 
van Spangien de Catholijcke dapper stijft, en groo- 
te Belofte van assissentie [sic] doen. De arme Vau- 
doisen werden vande Officiers vanden Hertogh 
van Savoyen seer getravailleert: tot Feniel heeft men 
een Man en Vrou met slaegen soo mishandelt, dat 
zy daer van gestorven zijn, en twee andere seer wre- 
delyck uyt haere Huys en Hoven wegh-gehaelt, al- 
les bedervende wat ’er omtrent was,  daer by noch 
uytvarende, dat men haer haest alle van kant soude 
helpen, gelijck ’er dan gheruchten loopen, al of daer 
toe nieuwe ordre soude gegeven zijn aen’t Kryghs- 

volck van Piedmont, dat dese arme menschen wel- 
licht weder mocht doen resolveeren hare toevlucht 
tot de Wapenen te nemen. 
 
Parijs den 24 December 1655. Den Nuntius 
van den Paus, en den Ambassadeur van Venetien, 
hebben met een Courier brieven van Madrid van 
den 6 deser bekoomen, daer by Spangien bekendt 
maeckt, om alle verhinderinghe tot de Vrede wech 
te nemen, dat hy de poincten dien hy alvooren be- 
geerde toeghestaen te hebben, laet varen; te weten, 
de herstellinge van den Hertogh van Lotteringhen 
en den Prince van Conde, en van Portugael niet 
te moghen spreken, invoeghen dat wel eenige hope 
tot Vrede zich vertoont; jae wert in der voegen ghe- 
sproken, al of, in dien de beswangerde Koninginne 
van Spangien een Zoone quam te baeren, dat wel 
een Huw’lijck mochte ghemaeckt worden tusschen 
onsen Koningh en d’Infante van Spangien, om 
alsoo beyde dese Rijcken te vaster aen een te knoch- 
ten. Den Nederlandtschem [sic] Ambassadeur is den 
Koninck wesen congratuleren over de ghetroffene 
Vrede met Engelant, en heeft op zijn menighvul- 
dighe klachten vande Piraterijen, die uyt dit Rijck 
op de Nederlanders roofden, tot antwoorde beko- 
men: Dat den Coninck nu alle Commissie hadde 
laten innetrecken, en aen Duc de Vendosme bevo- 
len geene meerder uyt te geven, invoegen dat het sel- 
ve nu wel mochte resseren. 
 
ENGELANT, SCHOTLANT, &c. 
 Plemuyen den 22 Decemb: 1655. Daer zijn al- 
hier 3 Hollantsche Schepen, door het quaedt we’er 
geperst, ingheloopen, komende van Nieu Neder- 
landt: deselve souden aldaer het Fort Casamirus 
ende alle de Fortificatien, die de Sweden aldaer 
van hun afghenomen hadden, weder vermeestert, 
ende de geheele Reviere van boven tot beneden van 
deselve Natie hebben bevryt: Ghemelte Schepen 
brenghen met haer den aldaer ghewesen Sweet- 
 
schen Commendant. Men heeft hier loopende 
tijdinge van Londen, dat, alsoo door de strengicheyt 
van’t Placcaet van Ao. 1651. op de Navigatie, 
niet alleen dese Ghewesten, maar oock gants En- 
ghelandt schaede lijdt, en selfs de Barbados t’eene- 
mael vervallen, omdat de Hollanders, die daer 
by nae alles seer goede koop plachten te brenghen, 
nu van daer als van hier werden ghehouden, dat 
den Heer Potector met zijnen Raedt ghesint soude 
zijn het voorsz. Placcaet t’eenemael in te trecken, 
’t welck wederom een groot en dapper leven in de 
alghemeene Commercie van Christenheydt soude 
geven en te weege brengen. 
 Pleymuyen den 25 Decemb: 1655. Gisteren ar- 
riveerden in dese Haeven de fregat Namptwich, 
Capiteyn Jeffery die in compagnie van noch twee 
andere Fregatten, zedert 15 dagen in Castris Baey 
by Lissebon ontmoeten drie Franse Oorlog Sche- 
pen, die zij so haest sy sagen dat het Francoisen wa- 
ren, strack na zeylden, Jeffery wel best bezeylt van 
de drie Engelse Fregatten, liep nae den Franschen 
Admirael, een Schip met 30 stucken, gevaert door 
Capiteyn Colaert van Duynkercken, die nu met 
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Fransche Commissie vaert, met deze sloegh hy seer 
heftigh, welcke een ander Fregat de Assurantie, 
Capiteyn Hollant siende, vresende dat Cap: Jeffery 
te kort soude schieten, verliet de andere 2 Fransche 
Schepen, die onderwijl na Lissebon liepen, en hielp 
Jeffery, so dat Colaert, na dat hem over de 50 man 
was afgheslaghen, ende goet quartier had ghewey- 
gert aen te nemen, zijn Schip met al het Volck te 
gronde gingh, behalven 6 man die d’onse berghden, 
daer dito Capiteyn Colaert een af was, diese nu in  
dese Stadt op-ghebracht hebben, de Engelse Fre- 
gatten Nampwich en Assurantie mosten te Lisse- 
bon in loopen, om nieuwe Masten en haer te kale- 
fateren: ende zijn na dat die van ’t Kasteel eenighe 
schoten door de Zeylen van onse Schepen hadden 
ghedaen, alhier wel aenghekomen, doch hebbende 
oock veel brave Maets verlooren. Dit ghevecht 
is 15 daghen voor de publicatie der Vrede geschiet. 
 
 Londen den 31 Decemb. 1655. Op den 15 deser 
is alhier ghevanghen genomen den Cornel Day, 
die hier op voorleden Maendagh 14 Dagen, op de 
Preeckstoel, inde Kercke genaemt Alhollows, seer 
teghen de teghenwoordige Regeeringe gepredickt 
heeft: komende op de Stoel, soo heeft hy, inde plaet- 
se van een Text uyt de Schrifture te nemen, een 
Papier uyt zijn sack gehaelt, en ’t selve gelesen, seg- 
gende dat uyt Walles ontfangen te hebben, en dede 
daer eenige uytlegginge van, tendeerende om dese 
tegenwoordighe Regeringe leelijck te maecken, 
noemende die een Compagnie Dieven en Rovers: 
nae desen quam eenen Mr. John Simpson op de 
stoel, die wel een Schriftuurlijcke Text nam, maer 
liet in zijn uytlegginge die varen, en preeckten tegen 
de Regeeringe als de voorgaende: Dese heeft men 
daerover mede willen vangen, maer hout hem ver- 
borgen. Nae’t advijs van de Predicanten, sal Me- 
nasch ben Israel voor de Joden weynig konnen 
uytrechten, also deselve niet en verstaen de Joden 
verder als Cooplieden te permitteeren, dan is by den 
Protector daerop noch niet gheresolveert. 
 
NEDERLANDEN. 
 Duynkercken den 30 Decemb: 1655. Beyde hier 
en te Oostende werden door particuliere veel Fre- 
gatten, om op d’ Engelse te kapen, uytgerust. 
 ’s Gravenhage den 7 Ianuary 1656. Den Heer 
Vice Admirael de Ruyter, segtmen van Cadis nae 
huys ontboden te zijn, nopende de Bedieninge van 
een hoogher Charge. De Ambassade na Dene- 
marcken sal aenstaende Maendag voort gaen.  
 
Gedruckt tot Haerlem, voor Abraham Casteleyn, ten 
huyse van zijn Vader Vincent 
Casteleyn, op de Marckt, inde Druckery. Den 8 Januarij 
1656. 
 
Voorgaande documenten zijn eigendom van Joh. Enschedé & Zn. 
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Van 't Oproer, nevens de Doodt van de Haren 

JOH~ en COH.NELIS dc WIT. 

T
WiJlfe! Iliet of U E: fal mijn fchrijvens van Dinghfdagh mee de Bode wel 

. onefangen hebben, onderui{fchen is het hier van deren dagh feer mifera
bel toe-gegaen. Na dat de Perfoon die de Heer Ruwart Corndis de-II/ir 
aengeklaeght heeft, door ordre van de Heeren tos gelaeen , en op vrye voe

ten geClele was, en was de voorfz. Ruwart van Ptlttm een Sententie voor-gelefen 
van een eeuwigh banni{fement, de welcke hier by fende ·, waer op de gewefen Penfio
naris Jan de IYtr commiffie hadde om fijn Broeder van de Poort te mogen halen, na 
de Sententie, gelijck hy dede, en reedt na de Poort toe, maer met lijn Broeder voor 
de Deur van de Gevangen-poort komende, worde weder door de Burger Schiltwach
ten gedwongen binnen te gaen, waer. op de voorfz. Schiltwachten haer 'Vacht tot 
bulp riepen, de wcJcke voort met haer Geweer voor de Gevangen-poort quamen , en 
lieten terClont allarm {ben, om alle andere Compagnie Burgers in 't Geweer te komen, 
't welck gefchiede, en vergaderde yder Compagnie Burgers by lijn Vaendel , en mar
cheerden tot op de Plaets en het Buyten.hof, en twee Compagnien Burgers fionden 
rontom en voor de Deur van de Gevangen-poort, feggende foodanigen Sententie niet 
goet gevonden wierde over foodanigen Perfoon , het welcke begonde voor de mid
daghomtrent ·9 a 10 uuren devoor{z. Compagnien Burgers in 't Geweer zijndë om
trent de Poort, quamen de drie Compagnien Ruyters die hier zijn ,oock in 't geweer, 
eenCompagJ:lyvoorhaerWacht, end'ander twee quamen op de Plaets, enverfoch
ten aen de Burgers door de Poort .te mogen marcheren, maer wierden geweygert, en 
antwoorden de Poort wel fouden bewaren., en deden de Ruycery cernont fiaen fon
der te avanceren, fulcks duurde cot na achtermiddagh cc ) uuren toe, waer op de Ruy
tery weder keerden, en reden na de Bruggen, om l)uanfuys het Buycen-volck te kee
ren, maer de Burgers ondertu!Ièhen tot 6 uuren toe gefl:aen hebbende, fchooten lu
fiigh met Kogels op de Deur van de Gevangen-poort, en f10egen de felve met groote 
Smidts hamers open, en vielen feer fierck aen: maer op de t\yee voorfz. Broeders 
Cornelit en Jan de lrit tot buyten de Deur van de; Poort chappeerden, maer wierden 
terfiondt door de Burgers beyde doodt geflagen, en gefchoten, doodt zijnde, fleep
ten de twee doode Lichamen over de firaer, by de beenen, tot op het Schavot, daer 
men Recht doet, daer leggende, rucktenfe en fcheurden de kleederen van haer licha
men, en hongen defelve beyde by malkander by de beenen aen de Wip naeckt op, 
fpogen en fchopten de Lichamen met veel lafl:er-woorden, maer wierden geen Ruy
tery meer vernomen, waer op de Burgers weder weelt Hocken , latende beyde Licha
men foo by de beenen hangen, en naderbandt hebben het Canailje de Ingewanten uyt 
de Lichamen gefcheurt, foo dat het een fchrick was om tien, en geleken geen Men
fchen te zijn van bloedt en wonden, die de Lichamen hadden. Beveele hier mede U E. 
in de protefrie des Alderhooght1:en. . H4g~ dm 10 Augujli 1671. 

P. S. Het is ongchoort hoe miCerabel deCe twee Hecrcn aen de ~nrn ophangende. 7.ijn ~fuedcn en ge
korven; indien het Coo voort gaet, Coo liJder licht morgen van haer vleeCeh niet te vinden wcfen: fy hebben 
haer al de vingeren. toonen. oorcu. en nCUI afgefneden, en een lidt van een vinger voor IS ftuyv. ccn 
VingerToor 11 INy". ccnftuck van ccn Oorvoor 1.1 ftuyv. en cCD Toon voor 10 /tuyv. en COOVOOft. alles 
Terkolt , en haer Klccderen ujn .en llarden ge{ehcurt. en niet al. lappen overgcfehooten ,die van yder een IOC 
een gedc:nelcteei:kcn bewacrt worden i hcc ia drocvigh dat Culeke gauwc V ClltaDdcn aJda. half leven hebben 
moeten cyndigen. . 
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. F·ro~.tlCfJur~náp \ May 25, to ~Ol1na!, ,Mày ,: 29.' '1 Ó 76. , 

· "" :" " Whiteb.ti , M'1 1 1. " \ fliledfrom rhoulon wj~h P roviiiuns, are g~t &fc' [0 Mrf~ 

H" , I S P.f:!jelly has be.:n p.turt"d [0 caufe His Royal . fin.1. ! Queen Cbriftina is on herdepatture :from Ko., 
.:'; l ~locl ;lma~io~['bb'epu?li~ed,prohibid,ng J:lis 'I lowar<lsGerm.lnJ • . : : .. . ', ,;. ~', 
'. ~. l: Sllb~éh ~à rake CommlAions, fçt out S~lpS, ~r 1 . , Geno/(~, Mil) LO·. LJ,cUtenaot Admlral ,dr ~uJte~ !S 

'ferveat-$"a, ag1inLl aoy fOfeign Print' or StatC,1A Aml- d~ad.Qf bis wounds.at. S"'~II{it. a~d lhe FN"eh Fleet. 1~ 
fywirh his4"laje.l.ly, 'n,·tullow5 .:: . . ',' .. ,, : ., ' : (lId r.obe ac.Su"tQ Jam-weu 9allu~s. ; ,fo ,tharJunlds.re-
. ': '" ,;. . " . . ~. ' - ' lnforce,d,t,be D)4f,b and Sp.tn'''rdJ WIl! nót be able to ~n~ 
eH'AR tE g·'R. " · , , ' " ,. ., ! counrerthemagaina"l Sea. Fiveodix pre",b Mell of 

"W: ' ~: .... H~rt".u co'ntpWnl~.:' b,,~e , ~t~rr ,;,adé J~ .Hh . War-ar~C1"uifing 10 the Wdlwardof lbi9 placc,we bo"" 
.) : .i' .MJjlftrb, r',, :'MirrijtCrID[ rtvtra.lPr!.,,~ notJlheu.: deû&n. . .. ' ' . ." J >." : . '. ' : .~ . 

• • . < • )1111. StAles .",'''';'' Ami,} .;,b:H;OI~"Jtft,~ . CopenlUlefJ, Mrt) ij. \ Yefleraby the-Kjng ftceivcd 
'jb4t Ji1,l.,r, of 'Hji"Subj,!f, "it'tJe :tA'tfj 'ta;lr.~.:C ommlf-· lmersfrom Admiral :f!lelen, giving an ia«<>tUl.t .... rbac. 
fion; ,Jio'i;, fome Pri","ç; .M-,s1..t·,is no~)n'~"'~ll. ÎPitb betides GOfland

l 
he,. had" likewire ' tak~n IhQlflfnd'E~Jt(; 

H l, MIjtfl, .. to /e,Vf' U Gel. 4f'.linfi o'~rs,lIIh',. ttte .lik!-. by,wlticb,Jl1earu the SlftáCJ wi ~l be auemdyjnconiWCk. 
.,.;;f~ ~H.Ü:~J~je.Jlitl A~/t"!i "Hu M~je~~j '[~, ,be· !~fft,; .~cd, jn· tJ.ici.c TT~dea~d ,~a~~gation; and:t~a(~(~was fait", 
"l :lO~ ~ "d.' ct1J. rZJlu'a'lte ,lr f rJt,rrdfl"p .1II1l',~J1IIÎ1. ~~; , ~t\gttow.~rJs EU~lId',dl"eeJ.(e ro polTers !UP1fdf:..tbc~c9i .. 
~~~e.n ~i!'!.::4n.~ 'b.ü ,~J;éä#lJ~ ;~U,es,.,á.otJf bJ. ,~hh f!~ i\{~r. ,Jpe .lJolyda,y""ji>U~ ,Arm}!Jc.onGtb~: , ~ ," J~~q 
·Rfj,,~ l',q'{.l""UO/l: ( ,,,,itbl 'he. Adv,,~ o{ H(1.P."v1 ijo~)t, anti 8000 Horfe, wlll cm;unly!nurcb..; -tbe dffi. 
'C ,4llJû-l'rftrïéfl, Prflbil1ii+ 1."tI~ F.r";~ .u 'f1is-Sllhi.eR~ ~WJ;f~Ï$,dut.the KiJ\§ :'ÖviU:atlempt >S.cb"e"lIand. 'rbap 
.~ !·If'dtIJCI', fo t.tti 4nf·C"71Imi,ffi." IWlftii f,ö". ' irJJ \1utfnmd !3lL , thiKgs. ~ecelfaryhav.e. -been :pro'(ided,(Qr, 
F;~ti~ '! ;iI'/r:'itfce" ,r,: /if~~t ", ~i.~~~jt:~l'!:;;r~Ji ':· r.,!~,{~ t~lr;r'ol;~fp.On~;iQP " ,of: r~e, T:"opp~ whicb '~jI~ be . C01Jl~ 
Pr I II(~ Or. ,S/~U ~ ' •• 111 vl.n'.I~,.w'lh .H.{11!1.4J~'1!1' : Ih"" maMeJ un~er. r he Klng by tbe D.ukeof·,Halflctn: Plor~ 
VII~4 r , o.r Subjdis, .,r ",. vl.fll~e 'or cofour. 'fan) {u,b rf:R.r~~a'Y:.ç:;:,,;jferl/c'lt :\V35 .again brougbt 10 hi~ I, fal, 
: C (, t1f1t~ffid'" J.lre",,,, ·I41'<. c 11, IJ r "tr'ClfCtr t6 bI.,.~te",· "o 11~IW4Sj~~~m, tt~d 10 gf re, Je his :de i~Jlcei i IlJwrit;ing, whlcJL 
r~,:o;,;,,;' C~Ip'Uy' .lnj.SIJlp' o~ /lelJel oJ W4r; ~~ fo fc.r:p~ ~llJiJ!#..vir~ ,b·c: ~nfwc:[(d in:wciting, anchh.eR 6nal S~Q",: 
Iltfk:i,H,iti o':.1iä";"it:~,, tij $Ei!erl'cfl'e ! .~if,~JbAR., «lW!ilIil~btP-fVIlQtJOced. ,~,~. . . ~ ,,;' , . ': 

• . b~ -im:;1öj~d ",~;'Ijl-,ul PtiJrce ,r. Sraf~ ·no"'~ i.n Amit, ,s,tr.lsjJurgb, Mil}; 1 S. Within thefe two.daycsthe poor. 
trit" HiI1t/4jefiJ," hé" P!.IJJIJOr Sflbjeä1'" iJu, Îwg ,he C.Qum.rcy p.c9ple, IJPon advrcr. Ul3t the Armiçs.are mi[- . 
pr,:f :"t .~4'. .#11/" Aa /lil ::l aj~flits ,S!4b~~éf.~ .,i~t ',~:- cl,tj~g ~lls rpy, :)(t' Bcod hithcldn grc:êIt fluq1.baJJ • . Yea~r- . 
ijlarci t. ~a\C!' NUl''! of tbl! HII ROJ4n;~"'!fIfA4,a,JU qay.J.b,c;J;>ukc .of LuxcmbJlrgb marche~h~ith his Farces 

' 10 (on].l1m 'hem{tl'JlI./ ,: rS'f f.zme,1l1 eh? "l1der His /114- ffoijl ,~·,pl,'IlJ.d" havin~ fCl'lt the Bakers bcfotc, and ,,"U.- ' 
jeflicrbigb ; /folc.z/u,.e,.n.i UPOII p.aü. of "'~Jfg ' PIlJtifodd Wq?&~~-i quanJily of. L reaJ 10 b(, provdcd at Be,lIfell • 

. "',111 !f;~ ut;;~dfl {cveritJ of La;" .~d 1,i1fl!'c~ :: : :',. ': . ani qumcred thl[ ni~ht a,c E'fleirr. 1 lUs day he ,cn- ' 
~iv('n 'at Our CO~trt át JIIbiUb .. U, :t6~ .. 17tb dáy"of c,Ull~át 'G{O'tèirbN"g,!~ri"d tu morrow'will c,oOlinue 

M'il1, t 6"76. in tbe Ei"ht, and twrdtic;tb',ear Of ~j, l!'J~.ç~ ~~ , H ocbf,eJ~t" wher~ p~rr of t~e ,GarJfons of 
, " OurRcisn . Ol " : .... . . , " Hag~(lIJw. :I,I\dSA'tIe'f~C!'.:u.cappolntedtoJomblm. Thc 

(

-- . ' . " , '. t"'Pfri~1 ~i my ar', the, ra!Jl~ time adva,ncés from thc 
N4pla, Mil] 11. Thr onJ1 Nêws we h~ve at pre(~nt, NcjgJlborhoodof L~r/JIllP towards W~iffellburt and St. 

~o cO?1muoiore f, o tl1 henCC",..is the ~~a,hof. Lieuren:ant ,Re"", (0 .• that w,e m~t (xpc~ Ve..Fy fudd~nly r~ ~elr ,of 
1 Adm~ra I de R u)rer, ~ho ~rcd at S",~ûf~; çhe:l ~ p~Ll~, ! fO,\ll~ ·A~Jo~. 1 hcJi Dr'",,~Iroops cont~n~~ <pcl,rql:!ar

4
: 

; 6f itic; W911nds he reccJved JO Ihe b,,; f.Jght, tcgrc,~!ed ~1. rel~ nq,r,WIJjl,' • . , .. .. " . . . 
iil pcrrory~; 2.rla, p~rti.cül~rly 'by, ih~s. C;ol,l1"~·,!,'~P: p'~ . ~ , '. SpiN:. Ma, 16. 'The'23 ,inRaflt, as we told.yOlJ jn oUt. · 
g rc~ : c~~fidence . !n his courage a.nJ prud~nt ~9n~~~,~he' ~ la~.: t~e [mpcri~l ArfnJ~'~ndcr tbc command of tbc 
D//!d, and 'S'p.IJJliP~ FI~ët~:tre (h11 at S'rlè+f~ 'Jarta t6è ! Duke of .. l"ralll, d~fDPtd; :and ' marc~ed to Irtn:t~. 
Fre7l~b Flect ii be!ieved to I)c rècurneJ ~O!Mt{fi.l. Thc" J" ~ ~1I,t{t,~,)'1h~re it cODtlnued.the;z4 and i.~~èuuf~· önJJ.~: 
Frert~h Glllit'$ :irc aIif,ived at ci'fJit.t Y,cebi,z. '. Wc are . HQlydaycs. This lXlor,~ing tbc Anny marèhiJ '!ga)Q t~ 

, lIe.re a 'lir'tle :ilarmed at t.he New.J wc hlve ;~~t ~oó.~an- ! WCifftl1bJlr.g, ,and tht-re etpe8:ed 10 jóin'rhe 'lmptrial 
~ i! i/a fÇ S,Q~ l~ g~ih:er i~ ~_ ~,~(~y .j~ C ~l b',14:'1ii. v,e. ~:ill i éV :' T tC?6ps [b~t, pa (fel! lhe :R "~~e a~ ' L411.,èrb~g~·, . ori~et'1thè l 
and(cverJ~ Buks are:lt len91.11 pJued from Jlcnçe,; ladcl\ , éçl}:Wlàf1d,of Pr!,* !ïq, w~a,t \~m, ll:Jert~ ra.rl~~ 'aO~?; 
~h".~pl.dlrr.s ,itld A~m~ru(lo[l!or Me/,z.~t Q, IJJ:S ~~reç , w~·a5-yct knq\~ flOr . ,' ,.lhe lmp,eri,fl4egÏlncllt-conlplan-:' 
~PI''';fo. Men . of Wa.r , . who ~bout tnrt'e , Plo!uhl ·Jinof ! "ded!b,y Colone1l\S·t,dd, i,bn"iec, I'll:lrcb I in Qrde.:;-:co' i.ts . 
car.Ne .i~ ~e~~ lO ~areen, "lre ~ow al~ofi rcadt to retUrn :: elkiogiJs'Poa bHo,~e:p,h~ i,!b~rgh o~ 'th~'~~~r: '6d~ " of 
10 the· Pleet. bnng tó ·take ~In (SOO Foot, and to bna I: t~ç 1f~lne, wber,e Je 1$'10 ~ontlnue. tllI 'tetiefli! p'r tbc 
tJl~Jrtif: !-.1éJh"to ;. ari,d. r:àoi-c Tro0r.s ~i~ ,flill ra.j{~n~' t"r9PP,s ~f rbc Crrcl('~, ~nd ,t4êP iHo.i;o,1MR~N'!lhà:!~t . 
her.l.' .. i !, ' ", .; • ... ; " " •. • ' . .. . M,ç.'t. . The Imptrr411jls ha~lat ptef~e ~I'(e~ 73 jid'. 
· .F~r~.,,,, M4J 19. Ou.t: lelters from (evef"l Parts " 8-00' Men ' in the R,bifl Sthl,;J~2nd :are lftlrcifyi!,g .it to. ,. 

givc us 2n acc')unt, that Ihc lieul.cnant Admiral de R",~ ' w1it'd! Piiiliplbur~lr; by'\+hiëb rfie:ift.i~lUit" p1ace- VuL be' 
rer dyeJ' at Sirw~f' ,he JOJ)afl. The Frtllçb Ga!lits ' wboll)' thUt UI ~n rhis fiJe ; .and on Ihe other lick, the 
are arrivc:d .u C i'tlitt. Y"chi.tj anp' feYefÎJ \'!clft4nhari"J ~ okaÎÏic~4'~tJ'fliilibOUt railing (everal ~t. 
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, EOFAI! GROOT MOGIlNOB If2BREN I , 
H ed. u _li"a IJ41nc •• klcclea hebbea'- •• I'n IC lb .. 

~~~Dc:;~a,~~i!~~ ~: ::1W~lplU.ll~~ILJI~aP-';!b~r(~C::7:e~r""ll"l-:::--=-=-=:::r::'P:":"=~:"":''':''::''::=-=-=-':'':::''':::'''''r--.... 
r""60 V>D~' . wellr ,erull re • ..., 

::::t/ a7. J"r"!~Ii~::. ~~l:':~a 
4er ure ft. v." d=. P'O.ÏJlIIC. 
~ lUC lIehl1m" ol opt a .. ,e 

.... ? .. l',o.lnll. ol bellCt BUil' 
' 1<11 Irut eCD Dolach<Il\CII ' ua 
Hn C.a. P t.lU", tal . 111<' <nmmulllc 
' . n Ry.(cJ ,. mott .. unlea DI 
lW t oco.n IC ba •• CD ea 1lI!llcJ 
'."'.0' p.,ruu m0C! • .,Ieal kom 
"l'Qr tie ruJt t.n.d.e lrari4. 7.1a. 
perfooa ' l-rel\«'la. 'a.all<! "_ 
/\NI 7.011"0 1'/toW IJ.. 4!u 'e .u.oa. 

O,. ,e 9OCIfZOfJl: I Yn ,Ie ,nDl 
l'leCf~~. ..t 11_. DoorJ. R"",h 
On .t:< loala dl •• b.Dt pIJCe.rea4 
lIerI • •• S," GuuAI •••• d. Gae) 
ia .. Ir I hel zc,"c tlo.. cid , 
Wh' 'ID .J, Duuw" b pot exo>r 
VllleD 0\'" na ~e OocJaa\'er .. d·. 

~!v.~;~,~~~!~. ~.a ~~~, 
H ... ,. 0 ... , 1. Hoolb. ,. ktaacD 
" .1' 'c be, ... ca, la me' al. bele 
"\:O'fe toelbo' "., àobn ia 

~d:d~'~!'~~~t:t:~op 
Hoe %etT WJ Et. GToot M .... 

..... lIIntlha lel"'" ._. 
ftw,,,IlI~"'a • WIkcD W'f ftF1lI 
... ,., HoorcJ)oorl. Hoop. l' 
te """., .. aa • "'11f_ ".Ite 
"I. U JU. Groot Ma, ..... .. 
Et!. G,oot Ma .. alaa • • ,t ~.I . 
ncIJIDCIlln 1'10 Bllie Door.. ft "cce oDyt,waebte IIDkoaft 11 
.".11.0 Ullbctl'ea. l1li tot pv 
0 .. .,11110; .0.. b.,lcbltll WI 
pcerltlaOll na " IIIC1DCCO cu "er 
Srai GlIU", gdfll oot ' t leeD 
uh., • • ~.a .......... 11 .cnam 
lUI.ft. t'Cf'DatBID. ta bo I. .. 
wcJIc. WJ lilt "Hl •• ft ""a cl 
ClID y..,.. Door" HOOI~. ,Ie p .. ru 
•• Izo te /bh. tat 411 WJ •• o"r 
b.Ioomca b.boca. CD 'cr '7' ,cw 
rlllt te zore.a ; .. IJ" Ihon 000 
perrulQ, I O. 41' ""1 n. HooCIbl 
bi" lu 4. SIM Go,," "".ca 
au' r.cu'am ,. bq: ..... ea. met 
It ven tC. ea. lOt Ut U BIl. Or. 
Boo&f\ (crUI.., Ia,catle zoo ... 
Iwtc LutI .. - .... ODU Commrm 
CCD .fcortc Rullen. 10' IchooD 

W, YleJCll oa., l1li, U BL G 
t ot beU ..... ••• Lta'" ID '" 
wtl mc' bDDgft4crSd.cr ...... ~ 

W, b.boco 'e 8., ..... e ~ .. 
<lT. 6491' PerfooDea n b __ 1 
(moctt " nI me' 'Iep refpcft la 0 

lWSr.8 GROOT 61100 

(Otrfjt.":'~),_ Mo", D 

Or OKlllDlDlucc"all lor i)dean. 
&cd Uutcbl. 

( lA'''~''~ .. anaallc 011 'ezel, .. 
11'''' ,.4." dm :al 

:1""~ 1117. (at'" .".~~ COS'l'EILUI . s.cC. 
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..l'l..A .. LE COU.P~NT 't 
D I 1'1 ti S DAG D al N .,0.0 1'1 lOS E (I~~'D J A 1'1 11 A R. Y.) 

J""GlJlICHT TJlII ."U"'"10" GllOJCI1T.N1SSll PAN DBN 9· 
E E E N J A A R D A Ct 

.ATAAFSCHE VR.VHIi:ID" 

INGEIJICRT TE R ' 1/.EUTf!'JCJE 

' J: E 1& 1f E " N 
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GEL YKI-:IElD, YRYI-IEID, BROEDERSCHAP, ! ~, 
" J. 

,Ao, 1799 ~d~ 
e:;! a 

COURANT. jm 
den 23 September, ~ . ~~ 

HAAGSCl-IE 

1lQanda~ 

~ii:ä t!H 
!lET P<TP D Il JAAR DE R BATAAFSCTJE f'R9'H EID: h:;! , ' . 

DAT AAFSCJlE ,ltEn.IBLlEJ:, 
Guarra.-p 'ft :111 f..tI Hm'Jil.." ,J,,. . V" Jf 

kif I ,'IJW, "i .Ju 19.$1; 1. 1 ~09. v..m h 
Tr /~tt '11 /fcl Ulff."}. , • ./rlll' U 6 tAJ h 
J I" ül"1f:1-~ Cd h:f&;.~;- In l\7n"J . {lIJ.. 
la4L ." • 

M
et loC ~.ID rcelect ",a d: n 0 • 4!c.: t d: V1JJld «Dt 
gu:t.Ok Jo..U.11t~ op Qrt1C Voorp!)ltcn. . C!~ ( C1 
f t''u.! :ft LD ten 1l1J~t \ ' h-c9.1 ~Jtrà;a la dtll 
~" t: t'Nro.ltC«r4 . tQ 1tIi:Hra ... a!.c:r 1t'~. 

tnllc . Cl rt'hrC'".rJ.Q ,-e:.d .rc. _ wow..cn ~Jn OJppc:rt::h!. De 
rulMn \~ J . I ~ r C'1 Cdilf\lC' routla,."'C:rtm. lil met cue. 
foo rbctld .:-;: r~. .de Ltavncu1: Q\ orócr. De "-~ ""\L U op 

; alle. p W !.Cb ,,~co • C1I 'cr _kr4 ·..,octccd 1'="'I,v' r. . -
Hn att~ ~( h! "","d.ka ' cn Geb:-urèctt;:, '.:.JA t.."1l V~ 
WH ' . mOf c.: t" . loeft fC:.b na rkd, k ; c ut ~n 
Uuru ~J4Jc::a k '-tu (~-:;) u p -' r hnker VlN , :.1 reel!, dut ~ 
Itakh.n x.a."Ofl . cn c.cn e hom...!:J" t{ :"' c:=.a .~I? ' 
tcT WJ'1 k t fI..;- .. l:1 n:.ct dal r:.&!t Doo.!: cu Gek.c' 1 'Jr· 
GtCD W bt"'..l.JJ 1 • _ Oe. Or.l.llc \ 'l.D t:D 1..:. O: r cn .... 
Dwr::~""-iU CM: uhc f t ;::("LwC'Ut IJ) Q:<ft : .... 4 c~c.a 1.1 ' tee 
fU C:.aa Lt. r,mctu l -,.,:;;ku up de. I. IJ.D.l..C:.ih wyte gcdn.. 
~. De Û r'! l.M \' .:1 c!e ."-rl Uo: : lkr~:Jf".I , elk: , c:kweltt 
la, ab 00 : .:l: rJ:Ul . \'~i!f .41~ . heidc try ti: DÎT1": 
na tcu Lt. vet' tul DoCllJi.lll , h .;;cn:.i; .la.oDt~r bmr.--cc: · 
d.~:.D . 0 t ... " • tv./; op iwl e ti.;. p, ,(ro nI< l ~Ilr. Ik ut! bet 
(ic{dtcn bcJr ::t co C!O~ ",UfO. - .Çr!J6tYl.J.Jl4 U 'h<-ro1J~ca. 
Ut mt:l n l'Nst (CG \ '}"IU. ~I,:rwc; • .Voe n h ~af: ~ ... 
Co14ms.c R\ar~D Î:I IC GahC4. - Uct 'cu, ';u f)oc,dcn :-~ Oe
)1arc.a~C'D ' "1..'1 I'J:u.c.o IIt Ct 1lI u:r;clrk 'A \"".\D cu ru ~tq 
V ya.tM4 eiclulPt rl:cJJ i ~ b r«d. dj Uurm ea men hOOfd aos 
Kl ~\ .; I.:"r ·.,t l'eC .. 'crvo c:D n. Gat "rn.d !'ot=: UD slh: 
~tm n~t II!c \llIcr!\:e ""acte CD c..:ur JU: rCU'"" , - P iH 

.u R." ... Of:;', 
Om.c. ~c.u.d: ,'\ f (l\(C h O"óC'r.t'b-..te en voorw&u(., . -

« Vp-ad 1It(:(t cent;..: 4~ Ge ar;rnen CD OUCJd.-.ÀI -
. te ~ Il\l,r; ~, :.,. Ctoolocc: OUD IlOCO MIJl iJ \(.' trD!Jld . 

Y'u1'<-f'l.C1dc O~a len .. aD lI'e. u; n . ca .... t.J "ulCl'lrrJl 
te tW'C~ .1 drt.c Cl) Oe lnr:cnr:n. -
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-u .... ; h (",f'TrW:d • nhCCQI. COI'iI~Ii'~5 to I,""i' t 
"Tlrd, ~, .1 •• , I. acl.n .. 41e I.a t ~: t~I:~tl 

had bolb' <'IJ .. &ai .ad rut ..a".fI lL!f' bf'..m; 
r~n_llwlitcoprtilld, ,,'ff'1.h,.m tt .. ,JJI ... J"~ I, 
• ablc·, lto,th 10 .... d .. ,.ud or LUlCt,mI •• b 
&hd .... ttrll. (urmi., a luIM.! cf dO\lbl lmr, h 
.PI'.rfd •• hro on tLc-ir t..uD,. Lo rUft' • TU It, 
hule ÎI.IU:rT.1 Lc'.uo t1am; .. .,cl ,LI • • hhcn.l 
<'Io_dll,\, '~r "~iF'. Adn~I,.l VlllwlJI:'ot -u I 
tb. RUC(III&PoII • Jn Ib.. c('ouC', &nd Ibc r,l". Cl 

lallamu l.oor. C ..... IDa'. 11.. la lla ,raT. wl ,1: 

l"ttKL.wJ S~",hb tMF' fIt'" mlaTd .Ilbo 11'" , 

.PJ'l1l1i1 tlflud ~ urderol n"Üaa:ll a.q~ad,an. 
At r.L m"dc or out.U kLuI btm pft4rio ... al c, 

drrlUU h.ed OD. uuS comm"OICl\f'd lOl tb. OIr ' 
03c.rr • Gd e'pl.ha. rcw ajr .... "cu: DCC"U*" L 
&hd DODe"CIC rnad,., Cj',ccpl t.adl,,:,.' dou c,tdc 
u tLc lUln bl..tC' do.Do • 
n. C ...... od., ID ebl.,. I. I~' Vj'''''J. I,d 

\.he: .r:llWr tolaro.c, aJ1d. lha Ro,.al Soott-,ri,1:II 
.bkb bolt mI ~. tb. I ... 

noC' aClum btpn at t_du' o·c1ock. Lr IL 
tr.dlft.aMp,. Clftbe C"'''lbolluc, ;n,lh'O\Ilh IL I; 
l'um,', lier, lt,. C'<..mlhllMkr [n Chlfr _ba I'e. I 
lmlla atHp rnun Ilc. "'111. lLc 5-<:c ... ~ 10 C6mmJ • 

• !to.ullLi ,wtl(tb (,cm I" noU. 1(.1.1'''''' ahc,.,. 
or .he Cl':(tDr \loKcloIp.td; Lh. h.CUt"di.a, Ibl, l· 
brt. kw, roa,1., JU .11 fUu, ... tm, d Ihl 
ludt:'1. 4D.6 Cl ,~i~'" 1he .QCr:l1 at ,l.t lIu,ulu 1-
Q( ,hit l'ltll: dlc ut\!,(\..... Ut. LLe Co. • 
m7' •• ~Ip. were (Ot.llbt _uia • ,a.UaDI". LTJbl, . 1 
lr'JUQu,..bl:. 101Ld. oa;c .. ru b-Jt ,hr: .uac\ 0 1 
dlC'aI "'oU i~.hubl(>, ari U flua.cd tbc AIID'&J.IJ' .. 
nh,,"," ol .11 .,.0\0 ... , ... , Lb N.J<>'I·' .. 
_nni CDm, l te .. ..l.Io,iou. tQrr. A at d.fn 4-j 

I'. i I. rDIIII1 ol tbe C'IOcmt. Ihlpl h.awlAG JtRltk 
tlJfÎ, C'Oww • ., d",-;, lIJ,,"" , .... 'WAl: AdlDh.1 Gr .. • te 

....... "itlo uo tb1r" jolo"l !bril (ri,,,,", ,. 1 ..... ~~.lllIIlÏIiIi ..... Ii ••• ~III ••• lIi.t.: ."l.l, ",UW)d 10. uh C...SU. Thc: ti't udc.oll 

.101pJ lu I1dr ua 'a.d,"'. u1i IIILujjl" 10 ~ 

Sov&)J.atd, to ... 1 .... ,11 ot tb. Dllluh Imf, fR 
C"'" • .;t"tJ • .Ad' ,unuaO.1 Grlbcm lIktu: lb. 
Çil1 .. ,._cQt ~.It "iu lo LIJ .hJ.,,. .. ~ "toa 
........ Lt.ea .Mp' cf lbe Hr.e (ol dlC'b c.o .,.. 6rn 
r ... ht. d,C'~hliwm& Trh.id..d .. &WI U.e SLtlLI Ana •• l 
"1-"" 'brOl ft .. , Oiiccll. 'Ik. .. \dw.&I.l \'lll"'Ltiol'l't. 
ü.. f.oQltILl.udl' IJ) OW; Don II,IZ.II-a lJ ... h 
0· ... " ••• \'." M.,.,aJJ &lid 11;, Spullb acu
.\dhJlral. O.w.D.ILI.:&t Jlld",ICO C!:t=-Ulll. 

A(~tr uu:h • V,t~o.,..J II ma, IP";fU wOtlrcn. 
'&I)" 1'0 COlU luUt C CUl~' c;a iI...; f.llÜcc1..a.I 

JA.rul.àcZlb1the "'Cf,IC 'lIu,d.,.; the- ,CIDoo 
c.I"'a.i u I- )10 ./n"" Con "Lt: uhJtn th...a t blTil' 
t.. &11'1" W ""PCUI ,hf J5"1fI1 _!.Itb a:.Lm,ted.H 
.'t d.1 umt : wl=ClIaUuctl' C':glch" Ju.kltall 



 

30 

 
 

 

------------------~~~-------------------

E X T i1 A O. R DIN A I R E 

AD. 18r • No. 

Donderdagfche 

COURAN T 

6 julij. 

I AARLEM den 6 Ju "j. Op het oogenblik omvangen -\\~ij de 

beuchelijke tijding dat er . dezen morgen, een Koerier . bij Zijne Majes

tcit op bet l~tlis ilJ 't Bosch is aangekomen, de 'tijd~g medebrengen

de dat PAR Y S . op den 3 dezer des morgens heeft gekapituleerd en 

de MaaDchalken Wellington en Blücber na den middag in gemelde 

HooU:lftad zijn binnen getrf)klten. Den 5 zoude ' Zijne Majc~teit 

Lodewiik den XVIIT. zijne intreck! doen. De Franfche armee is, inge; 

~ __ ~ ____ ~ __ ~~~~~~~~5~~h,=te~r-=de~L=o=i=re~~e=re~ti~reerd V~n_het lot van 

Buonaparte wordt voor als J'lOg niets gem~ld. Op deze belangrijke 

tijding is het gefèhut heden morgen ten 9 uren in 's C~aiJenhage gclóst. 

De blijdrchnp\t~elkc deze tijding algemeen verwekt is onbefchrilfclijk, 

he,t vooruitzicht dat nu ~elijkJ alle de rámpen geëi~digd en geene 

vrees meer voor het ,'en olg heftaat, doet· alle h~rten van vreugde 

branden. 

Te~em. bij ]OHANNEi ENSC'HEDE ca ZOON&~.- Stads,Drokkeft. 
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, 

EXTRAORDINARY AND NOVEl EXHIBITION. 

AN IMMENSE MODEL 
Ol> THE 

BATTLE 
OF 

WATEBtO, 
COVERING A SP ACE OF 420 SQUARE F EET, 

Upon which the whole of the Troops engaged-British, Hanoverians, 
Brunswickers,Nassauers, Dutch, Belgians, Prussians, and French, amounting 

altogether t.o more than 

190,000 MEN, 
Are repreaented by means of Distinct Figures, with the utmost minuteneS8 

of detail, at the moment of . 

NAPOLEON'S LAST GREAT ~TRUGGLE FOR 
VICTORY. 

The surf ace of that celebrated Ground has been modelled with the most 
6cnl'puloua exactitude: evel'y single Field is distinguished by the particular 
cultlvation and appearance which it presented at the time of the Battle; and 
in the Villages, every House, every Door, every Window, every Garden, 
every Tree, every Hedge, may be seen preciselyas they existed on the ever 
memorabie 18th of Jllne, 1815. The several Military Uniforms, as then 
worn, are accurately observed: the Fire and Smoke, which constitute so 
important a feature in a Field of Battle, are so closely imitated, and the 
immense number of Figures which crowd the surface of the Model, impart so 
extraordinary a degree of animatioll to the scene, that it is difficult for the 
Spectator to c1ivest himaelf of the idea that he is beholding a reality instead 
of a W ork of Art. 

AT THE EGYPTIAN HALL, PICCADILlY • 
• 

ADMISSION ONE SHILLING. 

OPEN FROM TEN UNTIL FIVE, 
AND FROlol 

SIX UNTIL NINE, BRILLIANTLY ILLUMINATED 
. [Bradbury and E van., Printer. , W"'dl';nn. 
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De ederlandsch 
ARMEE 

BIN EN 

B RUS EL. 
Gisteren in den namiddag om half één ure 'Zijn de Troepen 

)laar een hevig Gevecht, dat meer dan drie uren gedUurd h~ 
binnen de Stad gerukt; van de . SchtuWbeeksche Poort tot aan 
het Paleis des KONINGS, heert de hevigste worstelsrüd plaats 
gehad. Aandoenlijk ,vas het Schou\vspel; het gedonder van 
het Geschut hield krachtig aan, terwijl het Bloed van de 
Muitelingen en Soldaten de S ,. n kleurde. 

De beste geest bezielde onze Krijgslieden, en het herhaald geroep: 
van leve de Koning 1 Weg "nel deM'Uiters! \veergaImde uitduize d 

monden. 
r ' 

Het Oproer is getsraft, d. Begten van dé Kroon 

zijn gehaÎldhaaft. 

LEVE DE KONING!! 
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PROVINCIAAL 

DINGSDAG DEN 31 AUGUST 

DB GOUV •• NEI1Jl DaR. PIlOVIHOIENooaD_Ba41UND I ge I de hIlJ 
Belieft hebbende de ShltoD Vin de gemiddelde prij&CD de; del a J vmc .:0 Wlchlen afplod 011 door 
Lnena:middelen, Fourages, BrandstoOèn en aDacre ,'oor tro b~:,:peDfID. ga mcnl Icbulltnj beut, w"l~I'I'~ 
!"I'P.tD, walke op de ondcrscllcidene ltlarktpla.~cn deze; Heli eDllllt I mo.:goD ,tDO, 5 ure d~l. ltad verJIde 
Próvmcle , gcdurendo de maand julij .830 zij n nrkocht :~ . Nbn.cJ aD::,ork.t· IlJ~ran ruL Utrecht cn u 
geworden. ' hoQb. 'dda hï.r °d":::'" ea gadtelte dep tie-

Btpult ~e .!JÛddelprijzcD der nasenoemd. objecten, OTer a.n,a :ort': .. t. _ ... komeA ca heeft. detacU; 
d. maand lub] .830, al, "olgt : tt • ::!'" ~ar ... , d. ~Iudde •• • -. ....... ..... .. f 8 96 " B II U B B B Z. den:.6 "'upot ~ 

do Idem, l~m.................. 9 18a :a ~r'D avond b.,a- '.' b b . IU. 
Bo-o idem LS+. - t ... u IC 100 UUGaSC!WOOII ,..eI mer-
G.;;'t '(w ) . d • • • • • • • •• • •• • • • • •• 5.. .cbra aaar dn achOuwburg, waar hot bekead .... ppeJ. Ic 
Idem' (l:ase , id:: • •••• • ••••• •••••• • -4 13'.:11' J!IHtI. d. Po,.tlei '.'pe.ld-mo", word'D, daldewl.UolI 
Boak:w.il I), idem •••• '" • •••• • • • • •• 3 80 0101 bc'IUe:D kou cd 8811 groot UIlLal 1'oor de dour. cu op 
HaTer' 'de .................. 5 j 8354 de pb. .... hlocf 61uu. Velo toonoaJeu na dit "ak wauill 
G..oe:"; Erwt.e ~ de m • • • • • • • • • • • • • • • •• • :I 8' do op.tq;d 'fta .bot volk Ie Napela ouder MIUGllldlo lIIet 
Graau". ido=' ide: •••••• •• •••• • ••••• 6 00 Jonadigo Ueutaa .• ~,...biJderd wordt, ",erdea meLdaveren.J 
TVlft Meel ' idem . .. .. ............. 8 00 b;r,~Ir.lap 10'Se,uu:hd eD bij bet eindigea dOl' .... rlooDing 
R 'dcm' 'd • .. ... . . ... .. ..... 10 75 &18' nwll eeDO &lerkc hoop volb nur de drukkerij .... a lIet 
B::f!.e he' 1 em • ••••••••••• • • • ••• 6 05 d"6~.d do NtJ#ontJ/ Joopoa t Î II de oabq sele 0 llraaL dea 
Noonlhou:o:

nd
........................... ° 6S71 Fu .... a~ Loups 00 cr de glazen inworp.a. 'Vaa daar bo_ 

St lbch eh. ~s, be~ PODd. ........ . . 0 451'.:11 Sar .Jeb die oproop aau bel hws vaD eeD der aebrijYer. nu 
~ds.c ... • !d m, !rlll 

• •••• • ••••• 0 36 d t da., blad deo heer LiIJry B.8 nflno CD aloog ia eea oogoa-
Witle B d I gin, ! cm • •• •• ••• • •• 0 29S7 bh. er de deuren en de ven.ler. u a . tukken f het liuil-

.roo , ~deD1 •••••• ••• •• 0 20.« raa.6'"ql d. boekea werden op de . lra.l gewo~ _ dciw 
Tarwe l.dem. !düm •••• • •••••• '3 J4 hel ~ JarDieId. De kommissaris vau policie 4 .... "0-
~::ge ~DJ 'h . !dclll ••• " • ••••• ° oS I 4 84 . .,..,., POQldo aan het hoofd "aa ecn ptllolOa a61dat •• Ut 

~!l . IC , ~dem •••••••••• ' 0" I \10 ..col r.tá te hreDgen eo liet Ie be"c8en om uiteeiI Ie 
~~ë!ea i~orn t ~de.) • • • • • • • •• •• 0 5644 g~ , 'ddch werd door oco atult bout . dat hom op bet hooCd-

~. ~Lie nI ...... ..... 0 -$"3:0 vu~t gekwetst ou bewwtclog. weggedrageD. Ter aeJvertijd t:PCD "d
ldem 

t !dcm •••••••••.• 0 39~1 d~r. g bCI "ollt bij eenisc zwurd\loger. in buis OD ...ute 
V L' !dem

, bl ~denl.. . ........ 0 4311 zzcl vaD allo de voorhanden zijn~e 'faDeDeD meesier , daar_ 
arAen.s I cm ~r:s(' Idem ... 1 ~.~ oL. ...... ......... u..l.-..;~ 

M:C1""Io/,MI t "{pró6l\T idem • • • • • • • • • • • 0 7 I:' ~Q de glun. in be, .,.Ieia Ylln justitie CID de aader die ib 
.A.rdappeleD t ( Yl'Dego ) de PlluLillo • •• • •• •• • • • :I 661. het ltûLeI vu den heer (141. lIItJ411elA en in de woolDg ftD 

Idem. ( I.to ) idem. • • • • •• • • • • :I 341' dea ,rrokureur. dos lODins.,' deo heer ScIIUerINJIIS, iuloes f 
JeD~Vert het Tat ....... ... . . ..... .. . .. ..... . 8 S3~, lerwIJl het bUl. VIiD. den directeur 'Van policic , dn. hoer de 
DoOl de 100 Ponden........................ 2 00 Xlfyif, geheel verhield werd. De troepea wareninltlUoLoo. 
~.1'00 t idom ••• , ••• •••• •••••••• • .'.. • • • ••• I 50 i~ de wapcuea gekomea. Met de mar4eJlaualée te paard .. 
:tikeD Brandhout, IQ bloneu, de Wu.e ...... 6 05 die op de grooLc: r.laals nood, geraakte bel .ollr. .allihot 
ElUD idem. idem •• ••• • "87 ,0 pulemeoterea en zij werd bt,wogcu om geeD ,"u.fluul 
WilligcD idem, idem. ..... 2 70 Ic .. )lieden an afletrekkoa. De 8eoer~al WtUll"'~r. pllia'-' 
Takkobouon. (gro~le) d~ 100............ 5 50(1:. ielqke Ilommaud.ul, kreeg daur den degeu weder, dien bot 
Idem-; (klerne) Idem ........ . •••• 2 j' 69'7 "olk hem op de Pla,ce lloyalo onlrukt I.ad t en word sod"oa_ 
&eoakoleD, de . 600 Pondeo. •••• ••••••••••• 14 40 gen om I'tle de tlrÎJheid Ie roepaa. Tea drie ure dea oeb-
Turf. (Veen) het "at...... .. . ••.•.•• •••••• ° 35 tend. kwam eene aauzienlijke mcni81e nur de Pelit Sdi." 
KaarHU. bet Poad.... .. ... .... ..... ••• •• • 0 I 67 s0 terug en begon hel hölel ,..n deo miuÎ.aler 'ha jdltitia IA" 

',H,,.toge4lxucA I de" .25 .4uglUlu4 ,830. Icvalle~ ,en al,le de meubel ea ,te verbrijzeleD • waanta. de 
JJ4 GouverNeur floorlloemd. moedwIlligen wl grooL gebouw In den brand 'laken GD biet 

A. J . L. V J,..}f n J! N B 0 G A E. n D E. wilden dulden. dat er pogiugen in het werK genoJd ,...MeDOCII 
-==-;-=e dca brand te hJuuchcu. Dezeu ochlend teu a csm unt ... .ü. 

die braudJlog voort. S'erke detacbementoo buureo miltdDbhu-
N EDE R L A N DEN. séos, grenDdiers 00 jagen . 10ndaD,op do Graude pjaoe de.PJa .. 

'8 HBIITOG~NBO&CH,. d~n ~o .JJU!(ultu.. Roy~le, de Jllacede .laMo~u;r,1ecov~r·jlkooiDg • ..,eia.. ar,. 
Zo K. IL de prlll' vla Oranle la stllereD morgen lea 6 ug In d.slrllleueeblgeklcmepatrowJle.,di.d •• aichW ..... 

uro cu Z. K. 11. prina Freno,ilo der NederllndcD ten 8 ure vi)OI.II.digo bcwCfging tesen he' volk maaklen, en "rA"'",. 
te Breda aangekomen; beiden priWlen zijn ten J:I ure vcrvol- lInI trok keil 'Ver.cbeiden kompagoiea ja,..s de ,..... -qa 
leD. baar Antwerpen "erlrokken. I de Grand Sablon op ea begooDen ia 1'or.achilleade n,.mpGI 

- Tea 11111'01,. d!r ?eweg!~gan iu .ommigo ,S4d.eJten van te vuren I .~lIlrdo:or me,!I uS' dal eeoiJG bu.r' .... gedoeld, ol 
de Zuidelijke prOYWC.ll:D I zIJn ''aD onder.cheldeae plaatlea gekwe tst ZIJD. Dit Scllf)Dt e,'enwel de meruöte ui~, .ut ..... 
el. beUuilliu d.r" .. rlJ opsero.p~n ca reed. io aan lOSt. gei"sd te bobhea. T.gen acht ure .begoo heL voJk do 
neo 27 dea.r t iJ •• ae batterij der rçdeade artillerie, ' 'aa .Leeoen in de . Iralea opleDGDlen .0 Icbeea hel .burioaUa 
Breda DUr A:el1NrpCD gemarcheerd. om aldaar tot. nOIde r Ie willea opwerpen. Op yoricheid.n plaatsen bocmio lUIt 
order te flrblij"eD. Dit Antwerpen zelvo is deo :r8 de 15e tea lien ure nog .chielen I de om'treken der lu.ruo ..... 
• CdaeliDI iar .. l.,rio OD CCJ:UI bespaanon batterij ua heL "e Aauouciades Iload.a vol meDlcbeu. Uel b6teJ ftQ daIt 
b aLaiUOD veld_artil l.ri •• ullar Bruuel nrlrOkkea. Dca:r9, gouvern.ur ia de. ochteads ot'C!rweldi.d 00 moa heen.u. 
ton 12 we beeft ook heL.e batailionder:reafdeeliPginfaa_ do regÎalera ka taa.ter uitgeworpeu, Le' rijhÜ, .. a.ciBA 
tuio Breda yerlaten, om aich D .. r Antw.rpen Ie beseven. gOUTCralur i. vorbraad. Velo ;ongelieden hebbtti nijwi1li, 
GiIleteD middaS ten 121 uro t werd hier ter . tode het bevel de 1PpeDeD opga .. ' om de orde la blwaren I qo" ris' IDIlD; 

-toL vertrok aaDgebragt van oeae bauerij (8 slukken ) der I eeDe burgerwacbt op. Tegen t" .... lf ure alia dB 1IIilib ... 
:::- .tjdcadl .rlillerie, en reeds IIU 5 ure t had dezlflve de mar.eh POIiCUl door do Sewaptode burgcrs afgelost, oudlr eDdtr'Ul 

dUr Luik ClaDSdOllleni lcn zelrdea tijde oDhio.g men elu bij bet paleis vao doa prins Cln ~I der, .lAlon-SlIIlfruJ. 
L_"de order t 001 DO. eeDe baJvc battorij YlU dili. wapeD Allo de ,,!oepeD,f9D uaar bot. ~.I.iI das koQiaSA I-:O .... D. 

do .. aurc:barn, welke daa ook ten 6 ure \'&n bier naar I zonder 'nJaadalq"bedeu te be~.~.... Eu., It •. r. tl'" 'ha. 
Drilda werlrok I bij eae derde order. werden de 5 eerl&o troepen TaP de eenl. afdocliD, ... do 'laJl hiueM se .... 
DalaiUODi der 50 a(..toeliDI, albier in bezelting Iigseude. cheerd. . ' 
ia,wiju lIa,1' de &utdelijke proViDCil!' dOl rijk. 0rsero~peD ID •• Da.cblJ .heen men IQ ,ale .lnl~ de la~r1IeD 't'Cmield, 
-[· •• w, .. ordelI d. uoodi,1 10,b'rt,dJcI,a lol !lel "('!oJ< I oI .... d. <1. wllwoabord,u I ,.....op 1 k?lUI!8- '''PIlO 1I011d. 
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&- \t\lEtlDE NIElJWS801l 
~ A".la86 N°. 31. 97'" JAARGANG. ~ 

ABONNEMENT. 

p",. hllif jnur r,'lLnco p r po t (1.-

ADVERTENTIEN. 

'ILn Etin lot Z v n r Is 75 ' t 

rootcru d vcn.eotilîn 

10 c nl I r gewon"n r .el. 

31 .Juli. 
Advertentiën kunnen tot Vrijdag-middag, uiterlijk Vijf uur, ingezonden worden aan de drukkerij van dit Blad 

HEERENGRACHT 319, AMSTERDAM. 
Administratie en Expeditie door den Uitgever, Wijtlenbachstraat 36, Amsterdam. 

BI N N E N L A N D. 

ZeiIV81 niging g -ft 
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l.ó2.terd#g {i en 1.0011"8 j .:\Ugl~stllli U.II" haAr 
gt'7ellig fretl. I>t-!;tilAndo 111 v' .I- ~n rOiliwed
IIII'ijtlell 0l' dil lIintll'nw lII . 

_ ?.andllflnncht. ir te Am ndoUt. h('1 xieken
IlUis nfgcLl'fllld. Ot!.luHig WIlrO l! e r gl.~l1e lij. 
d Ol jll: h,·( dll'ndc tijdelijk tol bc",nIlIJlIUll I.ti 
r OU I' "Ilo !It'11\ 1'11 \\11 - j:chet'1 oullt'woont!, 

- 0 11 he l 1'l'J'xock tul gmtiu, iug liûnd t1 lK!r 
Kil J!l)t:rF., btlrukktn ill hel Ilrm.-el·Uulkloy, IS 

IIrwj;lllnd brlochikt. • 
_ 'I',. nord~hl luoeft de justitie de tmnd 

I:;dtbd <lp u·l;cN'n J. U" een ; H·j[:lri~ nr lx!idër, 
vnll ~';en b fl t I!lt'LI ...I"'1I ijl, tlul hij do OOerul1 -
lIthuiling en hooi.dH'1f ,'lUI ,I. "1111 lIl' Nlld\ll~ 
IC n ubbcldllln, wdke \' t: I , I I'tI ~, " wllt.'k t't!n prOOI 
der \' lllmlllell "cru!'n, hef'ft In hrand gilliwken. 

PlI l'lOOnlijkfl v. rt\lI kll l!lu;ng ili de nnnlcid;n~ 
la l tlie l'II\'"ld 'llld gt'W ... 'II I. dUlIr Vnn 111' N",· 
dort "Bn J. lt. g,' w,·i!:l(>fd 111111 (lm uls kllf"Cht. 
op dil hoc,'" in dien~ t Ic Jannen, 

- Dl' J"' f'lo UOU, uit· in .. hm l1adlt , 'UII 11 
tlp I".! Juh de bt)t· rl' "huf:slt. .. 11l ,'11.11 W, Lu ickx, 
te l:Uen ,X.-U ... ) in lJr,lIld gl.'fiwkell Ill'cft, ib 
ct'1I dcr drie uil d .. 1;l!"lI. ugellis hl II 00Jgbi rn tctl 
onhmul'l t'n . ~'nnn;&n IW~ I ltJJ~ lÜIl genl l. 
terwü l dl! derde nog yool'l\'lucblig is. lJoor, 
nll hel gcpletqdll misd rÜf. IC Iln-dll lijn gc
\'Iloöclli~rl\k 111"1 IIl1dr re Jrk.,,-dtln:1I h l ,.,' I·Wh, · 
~ltllt . luw bij J;t! truchl nun Ilt!t \\'lIahlHIlIl oog 
dl'r polilie Ie uU lkomelJ. Dour Iltl 11' WllIgc
"ouucn, heef t bil 'H~lund xilue .chu ld ~kcnd, 
cr bÜvlWGtlnde. dUI, dl\nr hilI gfl"lIowllislcyeli 
iu Ik lgi!! hem l()') w,·jniiJ tuUl&IOlld. hti wcl 
I!t IlS ool't"Oe\'eJI wildl', <lf dut iu l" IlJerlnlld 
hem beter beviel. 

_ De sergean t H., te llimstricht, die mt t 
j'! 0 vlln dil men ngekl~ ,,('rd wtn!.'11 \l"Il!, h~n 
WUI een :tünllr vruegere coll t'gll',S "Üne woon
plaul!o te I~uik opgl-gtl \'elt , lIIet \"cf"l.(.lek IU:IJI 
etn j as O\'f'r te telld..:n. In plouts 'Ion de jD!, 
Dl t ldde lÎch It ll z.Ünenl eell Juileol'ul M il, \',,-r
geldd YDII oen ..... lIchtlnc~tl'r .Ier IIIlu't.lchltUll
si ' Ul!l Olllyl'eflmde geld werd, iD fruDcs 
Om!;tUlt, IJllgenoeg gch~, l t l.! ru jj:gel"llllde li. n .. 
lM!r trein mwr MUllslncht med~t;e \'ueJJ, wiht eelJ
(I'r UI JUl'iIIe Ulln ~jjnt' geleldllnl tt: onUIlIlIII)eIl. 

_ ~II wink",lirr t ~ Oud-Ueüi!l'Iund uul 
yiug ll tulr c111jj:en ~n belCM:k , 'IUI l"" U! lIl"n
n!'tI di. C\!n rekt!llÏllg \ '11 11 ,ao "1111 I BM k\\"l1-

m"ll belalcn, die bun ",uden. onvoldtwu hnd
" .. a gcll\l ('o. 

- Op dl!n Gooi!chen ~IUOUllr.lm is in Jen 
n ,eht. vun \\'o" lIiidng Ol) lJûnllul'dllg LÜ NlUl r
d .. u. allll de (; Illg .. ~ t t't:g. d., ell/·f VII U dicn~ 1 

Golr ~II 1l/U.'btlrt'1U overreJclI. )lij ili ollwid
del ijk Uh dit geyvlg:c lI brtwcken. 

- Op dl!a 0081cr'~roo l' wtog, bij Wee!IJ, hll.a 
l>olldtlrÛllj;uliddng ouc. t te1!k!l l\ëU uur. L'e1L 
trloulÎg ollgillu k pIlIAU;. O"lIr iJl Wil I Wdt'j llrig 
meiaje, hllt \,;-ind 'IlU teil baanwuclller, dn! 
dell weg wilde ovcrlooJl'ln, dt.OCl r een trein 
oy/!rrroell. Ou 'U"lIl e klei ne ..... 111 leUitlild doud. 

- Te Delft ia Mtmlldllg ~1I 1 4-jUI;g lIIeisje 
o\"erlt.-deo knge\'olge \'0,0 beL ÏI,!llikkoJn \'110 
kcnt:I,iueu. 

- 10 dl! bakkt'rij "00 C, ll 00ge4\ljjk, te 
MUI.l.lÎkeodtlru , u oululld WoenMlugll,'oDtl ll rund. 
Ue I.e wonen 1~l:n rl:t<h te b..-d. Gillukkig 
wrrd feil der kmJtl",n dUCt r del! rook wukker 
cu WOtl:1I de uruudi l)oiten II;lIc l legc/J woordig. 
F..cu gU]bo;:hlt 'lUI het huil 111 vcrLrlllld. AIl t:S 
w .. ! '~n.:kt l'd. 

A M S 'I' E H U A M, 30 JuJi. 

1.<mdAgllluniddng, <lIIlSlreeki ,.ier ur .. , ,'1'1'-

1Jl1lIl:tlen %Ich .'Cuig!!! lJewulu:n der J.Ill(1ellgnchl 
ml'l . p&hllgtrekktll ." DlWrWts WWi tuudh' U 
di' '~ .. to~ 3It dwornll'aUl , ovur HellOt"lIIdti grIldiL 
I!t:II I(1UW !::It."' I",,11.I1:1I ril t.C II l)alillg dW' l1I.lln 
OIl!:lWWlgen. 

fj.'UI puLli!ke vt'I' lIlake\ükheid i3 ocliltlr 
liÎud Ibng uil Ikilitiefcl .... rdclllug "trbodl'n. Een 
"S!:"L Ouw'rJoo I,(tUIUlllld, gdllitltil dun ook 
den paltngtru:kt;n hUil ~rÜr te hloke'l, 
~OI!" daah4u m,t-! "Cid Toldaall, Iw~uf IIÜ 
ncb up 'tU I&lhg i ll1l!!,de boV~Il""'Ulll llg IIJI 
m.u.lcte de gCfiJlUI,ntm IUn lo~ , dlu t.'t ll Ulci\<ijo 
lNf til U il 't l;t:!llUll wondtl Il. 

lJe ge1'ulgeu blul'D lIiet uit. II Ü .. 'crd, bt-
n~ .. n kumUldl) .. n~t."gT" IH!II , gealo,gllh, ~'Illm lll 
cn 10 I'f!n keldH gewolJl"'lI. WlUlrlll hU nt:lal 
lUi v .. rloul' VUil t-'1:11 balf uur gnollde.1I 11'll rd. 

OIUDidd .. IÜk kwam nu t'f' 1I vrÜ ~ 1'\I ' kt ]Klli 
ti~IIJ.u:lIl 0l'vottcn. lDur ook de ,.olluhOOJl 
Wd llroottr g"W(lrrltu. Mei gf'trokken iabd 
Lnnbllt ,11' puJil lfo de rnelligtu uilt.;:u, te dr\j
"':11 ,n h"'n te Urt'nl· .. ·rt:lI. diü hllOódig tJp dü 
Llh'!"Di.<r.u:bl ,"'nig" galt'1I g"m,,~kl haJd,'II, 
1"11 "Iud" d. khnL.li.'l" I. wa'1,Iulgf>1l 10 Ke
Lruia. .. u. l-:"I\ .lg~llt dill iu dC! kltltl 1.411. Wl:hl 
tiJn ,.Iueh l in et'n hllokken'TiDke\, difl dilAWIJ 
ÎJI I><n Of1j:.'nLlik H .. bulilbarJ' ~·ld werd. ltrwiJl 
" 'n rail hl ",1 Mld. Z~lrs ", lIi).)\! rutdtll (\"r 
nlll"" wtrd"n v."lorÜv-ld. t)(,k hU NlI1ll1J!l~r, 
'J I' .1" l .mdl:'llg~hl, IH:r,11-1I d., ruilt·u ~L ll k 
i:l"V'xwl 

Nato lJrlük w,.nl tuin 11 11,. ]loli ticllllreMux: ~"~
slor!.:i".; IUIIIHtlVl IIIIgd, Illaar hoo 1II \'(, r puhlilt 
up ue 1~1I 10"'11111, dt1l hl lII{'(l r Ilalll tl ll WOOt!.;! 
\'un hut ,'olk Iuu, 

DI! "n1lc!t:. VIUI ellk (>\!' IHJ lilit'Agl:nt"1I !.JWUIilt'1I 

in dl.' J,induugrnchl te rflC lll; t.'i! II ill ' lll'\:teur VlII I 
Ilo litll:! Imtl IW'II I'rcds '11' doJlI luu,1 \'IUI ,Iell 
wft1, lIIet UH doel ,11.'1."11 Ir: ,'er,l riuke tJ ; 't I"t!
Hcndu "U.>t:llt"iJ , uakpalllh'II, U:Ot!III)1utlell , Hl 'L 
kort, do J.i lldunJ:(ndIL wus ~lIik lü l MII in I!tl ll 
i h1:l,·vJ.1 1i ~1 clllipell , MellÎgu , log lII i!t h"L 
rnlJÎllr word t tx."j;t.-dil' lId , /11lU1r. 7.vUOlI tC I~ 
"l'IipCII v!lh wel J e n ook 1111 '0'11 11 lI;.conlA3 l1 gil
~'ulld, wUIlf~IJtI,'r cllkl'11!1l \"fÜ el ll ~tij{. 0 111 Uil 
gelllucJ uI'1l1i tJog meer Ie \'ellJil!erell , uru.:g 
lIi l' l WlllU Îg IJÜ L'Un o!,ltJCht. \'UII Jtmgllm, du, 
IIIUt t'ell roode IUII 1\.1111 een li tuk Jltlbo.lUdf'n Vlln 
hUil lM,ICitllisliBche J:(e:.:Îutl heili blijk ",,\'el!. .. 

Tul ruim 'Wven !JUl' (luurtJu dil yet!hll'lIrtU, 
wlltlrllU dil. ]lvlitill. Iic h 11'~,IJ "lrok, !Jetg:l!t!.u hleçk 
X{.~r uord i."t. lkumhg te :ZU", dour wk 101:11 de 
OOWlItU:11I vun Jell JurJ '\I\1I klJ, lJUtl r wtlnl t: lI. 

:\1111 'lllurllolu d.'r {I,11:l SIlCli t: \\'11.'1 't t.'O li 
WIU'tl herrito, Nw:.r III t: 1I UJlJt:, wnrCIl ungeyt:t:r 
~á IMlI'fiO II Il II Hellrn~tl t L't! rJ. . 

Z\"'tullrltik Wtll-Jell wLoticr et:nig t! ûlIschulth
gllll du !!ltlcht"fflltS \'UII hlill "IIJr''': ~uchl 0111 
IJÛ lilundjc~ t~'Gt ll\\'OUldig lOl ZÜIl. \ '11 11 dl,l hur
get1i w"l'd t:1I ·1, "Uil dil ug~n lcll IS öll\\'ondlln 
mw.r !J ot tJuhtllllili "er"u(>nl, wrwjjl iJ hUI/lier 
dunr U1t}l~ h.m hIU\'eu. 

Nog L'tIJl m~u "01"-' hl eef op ue loc.:n, doch 
lIl ll Il lIcpnultla zich loch 111IL"ë1l tul dil Ikspre
kin~ VIIII dt:n öl'~ ltl-d1! 1I tttrÛd. ondllr du ,'ene
kenng, dut het mui~je L~ II J1 ( lltIr lj o 'wu heboou. 

Dil %UII wk hlK)l.'tJill blijke n. 
~h)Jlndl\glJdll.cnd , IWdll hij tûds, WIIII hul op 

du Lindl!ugruchl un 'Jlllbgl:lblld", Luurteli w~r 
bti'tondur woolig. " uuml dil H OUWtlil .... ·aren 
brct!d \'orlegellwoc.rdigd lUi men begl'Ü IJI dl.t 
er !UIII Iluf gUt;1I goLrck Wil!.. 00 .. UI! buCiaul
delll01:rutcll 4id!)C!1l IIU et'1I bcetje u lill in '1 
"uur II'CI !lC \I . Vtln de .\·ÇI'gUIlUillg" 1V 1ln] ulln 
huudeud druk gebruik gl'l1I~kt. 

Op do ZlI tel'tillb'SCli lt brug o"er dil Lindon
gru..:hl wnpll'Crdu I!t'II lûude eu l\\'lH tu ,'bg. 
Uu gl!ot~". die iJl ':0 LIllc1 ollgrucb~ ÖOllllW.l.:t 
~',m:n, werden gedicht, Il\Il:h ol' lIIeuw lloor 
dl! woolg .. '.:!ot..:n ul)u lIgelJrokell . lJe poilcia litl 
zich UlO Wll llllij' 1110gdijk 1.11;11. 

'['Ii.'gcn dri" ur& wgonncli de IJllrOt:: ribell de 
ülcrwcrken VUil do kou)Jliûden ol' de Nuorder
markt in beslug lu lIumeu, te.neindl' di" 015 
Jlr0jllt: tÏl!len te bt:bruikcli. 

'1'01 ,'uu \'rouI"en CII UJ o,llIlIill droegen roodu 
linlen 0]1 dl;! bof'li l, 

l lullIllllI, vrouw['n cn kindolen begOIlUIl U 

blU'rll:But:! 1I Ol' t I.! wcrpcn \'all 81l't\.l1lkeit:IJ, 
AII I!!i \"1iIi daurlut: \'/ln lu \'orl: lI iu ijoreed

ueid gt: lJrnchl . Oe hlr4ntjolll:lens uil do buurt 
waren ill dcn nuullduog butig UIUIIIU lljl io Ie 
\'en'aanligeD, 

Kalm weg klopt en xti met hOlllcrt de ~tec
!ICII, !tUIg!> dl.' I::ru.cbl. in lwcei!n ell wicqw!1I 
de Ii lukk!:1t iu dt: IIIlmJtlll wt:lke ZII d llu n 'oor 
bllddclI medegebrACht . 

Met L'en!: ulluliskcllbJ.llr 1lll1I\'lI.tlendo bewe
gillg truk bilt \'ol k tt 'Keu ht:l burlluu op du 
NoordcrlOorkt Ol'. lJel.b btll\'egiug k\\'IIUI \'1101'31 
uit de I .illdell~truat . 

D.lllr hnd het "olk. h:lh(' rwegu tlu t.~",lu 
Lilldolldwunslrnut 1'11 dil Nuonll!r IlHu' .. t tt:1I 

burlcudu \"lUI "'uisleen..,11 gemaukt. WUIl I'U jI du 
roode ell zwnrh: "In:; g:Olllnnt WllrCIi. VUil dil 
pllnl uit o ll de rhiéld ~ n .t.Ü Ci'n dichtell hleCliell
regen legel! de 11genten, uil! Zich )tool'cel .nu
gOltik UJgell dA gél"llUrl iJkll l,rvjcctiul': lIt nlC.:l.Jl
ten lu dckktm. 
. Wiluo! III CII hol 1'0Iiliehure.'1u " 'Sol l! een 

dlretttlll ullnvol mut tlu "lIlIende uuislernis 
beM:herllll.'ll - w:w.rLti het IOI'ell " '111 dil ge
hedu oo.t.Olling VIIII IU::l bUr(~\lu ge"ilur wu 
lUOlltJU - dlill 1IiOO.51 èr jlool 011 purk gC::o tuld 
wVI·den UIln de rJ I,()rinl!ll' ndulllen i~ tl.', Er warou 
nu goon ulIgetf'gllldhederr 1t1~r; er WIUI 01)rOflr. 
IJIl milituiru 1I1I,,;1It Wllrd olilLodul1 , en tegen 
'tC!i lI ur I'ukkll vndu CU UlI lIUllllo "11 11 kl$)It, 
WÜnlW)uds :!OU 111 1111 iUrUlll eno lut 1.lIIIp Wi ll , 
wnnrvall Cfll delucilelllelll, door dl! WcliWl"$lnlIIL 
in de ~;erll" UOOlndwur&otrtwt gekolll t il IlI lI t u!!." 
Itagtllbui Vlill " \l!ell " 11 ",'çrtIOnlvunSIl II . 'ook hier 
WII.Ii t(! 11 !.tarricuJe uPScWUI'ptll. IJ., w\'elvoe
rende offici~r dr,1!'d hIt uricumleu LOtl de gu
bruik"IÜke IIoUIIIUlUti~ - II tt!ulIOn , hondortl.e ll 
h l t--.: llfm Wli leu het UIII woord. 

~:el"lt "ndl/. l uriil Mlld.1 n .h"lr uit de bu izen 
~ewor!~n hkoenen l.uv tt rn,u" .... ut:n gol roJlou, 
Iinl .t.u weau'lOll kro, werol 1l1' oI~1I llook ,.rul 
de l.intltlluruaL CII lJoullldwlLI tlr~l bul. 1If1n.l.u 
oo\'cl !;egeYCII tu l VUIlD. ":"QJ"~ ~"'onutli 
tIl~ uil L'ttn fu.ll.IIJ dOl ill&ot,·, w"l~te"'lliln 
wl~lll. wl'ld duor tl(I lI 111,11 ..... 1 ~r III'It 't!oofd 
ge!!clltllA!lI. .... 

lJi1!lr knll ltl"u nu do wvu'lIduoi ·Ie .tral':\.I, 
til' klIgei. IIl/t"'n cU , Iocg.:a t".11 de huütln ,' 
06 111"11 , did Uil rood ... vll& rp de I rncw.!!! 
lJud gt,wo.aid, aWl lw Ql'Cr. d4ll' .0 Ktw~r-

tchoL getroffen . t n cr onl ~tnnd .. I' ''1I looneel 
"UII \'lIrwul·riog. dat ,'cl'KhrtkkoIUk oN • 

lIuL vuren hield K" n'<l:t'ld /Wil , ..... 1·t'l'klnnk 
door do Il lroléll 1'.11 o,. .. n.l.lJlmlt! IJIiIJ:l he l luid~ 
1Io'i.'CI kh'Kl' lI (:11 jj:l.'f(!hl' ... ·uw d .. r w,A!'~l.Olingf'n . 
Toch werd voortg"gtuill IlIfl Ill't W'lf(M!n .... 11 
"t~lIeu, lI inr "'I dllur vi..:I'· 11 g .. k""t'blt.cn !"II 
tlt.LOd ll ll rletltlr dllt Uil UIJ lil rll'le tu.hh·rbleven. 
ItrwÛI dl' lJle:, i" ' " ill c.·n ullo..'Y..hrÜf'lIÜktl ver
wnrriuj{ wel{,I~cblt6. I'~,u ....ugenbli k oJlUlrnol 
wcrdfi lJ dil IUkt:/I e l! ~f'kWd.llUIII dOoJr "riendelI 
JIJ ltutlukllfrcn mUil he~ I,ulitiehur<-uu op til! 
KOUl~l llr tl Hlrkl ~llbrucu L cri LIlIk .. " , ",:eer .t.a.g 
IUlln /II1:1I"" hellhllhoIIlIlJl w~dt'llg" II , tlle \' f t!e

St:lijk ~trlll i ll k l en l;uIJI ':wd IVIU'lltl. N!t.ulIl dur 
d" L-eriLC hulJl WM 'lII'lalUd, werdoll lÜ lI1el 
rütuill, kur of r.ulerluM IUUtr bt· t (;lI.Ii lliuil 
1'''1 "~Id. '1"t!,'t' lI li wl!rl1en l"lrij~ l 'I'1"I01l60 ill 
hcdlleuis !::IU/IOIIIPn , 501II1I,igCIi 1I (1~ 1U0t db 
lI tcellCIi in tlil 11 1I1Id. 

Acht dood!.'" ,,11 een !,!rool .alll!S1 gekw·t.t_ 
sltlll wIlrun Uil lloJn lo ,,],.dlloff"rlI. 

~udul J u iufililwril' ""Illgou lti,l gJlllgeerd 
!.Iuu , .t.ond de cn\"IIî: r ie, dl" zich, ~"guveer 180 
111 11 11 I\ ll.!rk, ond t,: r 1J6.\·",1 ~Jln diln lull en laul \ 11.11 
Uothnio AmlrMo 01511'lu,' voor he~ bUI~u 
"Uil INlil i(!. "'IlIIdMr palr,. lIill t'S ujL 

TIJgen ï Ullr werd ulJlli,mw ,'J'rs terkiog 
gezouJl! lI , l.ovdu~ IIU 1;IIU llIan Ut~hikb&ar 
1'I'Ib, wOllro,.er IIl/L O]tP"1 bev,,1 ..... erd gevoerd 
door den luit.-kulunel :-;iu' \in. 

' I'", I"uim !lehl Hur W"IJ in dl! I.i ndendwars
&lnlJlt upnicuw met " I ' .. ' llI"n gt:iJooid, ,Iotb 
ul/ldor dllt hel thonl IIHodi!:f 1Y01i te ~U~ 
werd !lief tIe munigte lIil tof'lIgf'dr ..... en • •• 
:r.ich in de omligg,wd,· btHll lulI '·otSpr ..... 
Auuh.Hldi!l\!l II" ll rd ll ll tuuile~ ge\"\1I1gllo 1'-10'" 
1111l Il , cn !;oru iu.cn tij,1 belook tlll ~~ 
mllrkl . lI"uor I'Ct:ds "IIH'~ de \\'L'tIkwarkt ..... 
olvdcruimd. een ourl og~killlll~. 

UlDstreeks negen uu,· w~ nlen do Illnlaam. 
Ol' d~ sluis die dl: l'rin"ul1gl1lchl mel de I'ri. 
se nSlrn.n. t ,'cl'binut. en ill die stnwt, uitg.
umnid. Voor de l' rill!lcn!ltnll,t WIlS een balTi· 
cadl! '11& 11 keÎste.:nell OIIgC\\'oq>f!lI. ~:en veer
tigtal ugenloll \'1\11 1)(Ili liu di., dew beproefden 
!.ti nemen, moeslen Ollder !!en r.'gen vlle II~ 
Il tln torugll'l!kkell. Inmitluds ru kl!i een deta.
chemont i llfunlcri~ 1.01 hui l' lI:m en b'llf t(tL 
driu IiI ll leu lotI vuur iu de rit:bli ng nn de 
J onkel'e Prin&;'II!olnwl. T oL elf \llJr lilDen nu 
Iln dan dil '·u.ren IJ i> rhnlild wOldl'/I. 

Omslreeb IuIJ t ien werd ctn detncllentcol 
hUUlrtll in de Anjelier:.tl1\nl h", \" ig bf!stookt. 
luel Ileenull. De bc\'e \Y OOrellllû ofti cier, in :r. ion
de dol met de blunke :.ubel niet vefl in de 
Il OU ..... 1l strool WI1ll uit te ri ..:hlen, liet olllllid
dolltik :r.ij ll huu ren of/.il wlI cn uit de um
hüoe ll "lIur ge\·en. Hi ... r Iverdell ~<ii ll pel"!!OOU 

guduod en "aM:hiIlCltdtt ~(Ikwlltst. 
Ouk in de Tuillstn\.at ..... ~ rd op do infanterie 

mot Ii leenen ell IhlkJlllnnoll ~ewurt~u. " 'WlrbÖ 
ccn illruute rist wllrd SèkwelH. 

HeL W.IS oUistreeks k ..... 1u t \'oor ph'eD, toon 
cen groolO lIIenigte \'all dl! !.lrouwersgruc!JL 
I\ILAr de Noordll rllltlrkt ul,tl'ok. w~r de brug 
lJÜ de 1'rill50lI~rucht duur eell deinchelllent 
inrUIIlt!ri fl Wib beU!! . 

'1'UI:II dit lII[' t Iiteoll w .. rpOIl Wl! ru begroet. 
rnteMt) ook hier wcltlru bl'l j:tewPflr\'uur. Drie 
&\1\"0'" dt:d !!ln d l' lIJe ni~lc Ult.:en!1lui_en. Bti 
dJJ;te gOlh~{60Ilbllid wenler LWOO IiIOIJUen 1WI1Ar 
gekwutsL éll etll ,' NU\\' vun \'Îl' r- ft ll- lv,.jnti ... 
ju,ar d 'Al r II UtJfti cn buik I!i~bolen. Zü &IOrlW 
dood neder. 

Hil t ' ulk WIlS ''')Ol' zulk OOM v(> rbitlerinl; 
be.ácld, Jul er IIIU IIII I.'II I\!lren, di l' het \'05L 
olK:llrllkh'n en lIIul ulttbluole bOl ... 1 uen 601-
dillen lûeri~ I)oJ ,,: .~hil'l toe_ 

OUlslre.!k, twuo,Jr Iltll' 1II '11dden de vel"!lChil
lend" nl]ll)(lrkn J er dlltachementell dllt 1l1lU:i 
vrii rllSI il:l WO!!, 

Un lroelMm, ' Ol,r 1:oover zij gef'n dien!ot tI"
tIelI. wesuell in ,Ie Nuonlc.rku rk gchu iM'bl cn 
len lwee uur WDI ,..11(,5 ko l ID. 

I:;en detocholilflut vf'Jlti u):!-llrtillerie uit Nnur
dun, dat luede IJlr hulp WIlS ver!Chuuen. IlIw 
wolf uur reed, ua Nool"derllllll'k l \'lIrlali:/I. tCIi 
eindll de wtu:ht lutn bOL Palois Ie betrekken, 
IIlwl1&r zü tl UI huif lwoo WCrul.!1I o,f~o.lo~t door 
t!(! 11 colnlmgn ie mariniers. 

7«:l1lien doode" en \'ier-ell-uert ig g:i>kwt'l 
litell 1111111 al ll:(> 11 h{l ~ G.slhuili op: den "oljj:~n 
dèn IIUJ~ t' 1I WUI'l'n \'011 ue Il&lI tstcn rtoNS xe; 
o ... ~rleden. 

ljo\'tmlif:n ""ordtl ll bij I'ol'5Chl'itlcno RI)t)l hl*
"'."tS in Jl\ !.tuurt \' UII IJtlt oprucr t\!1\ {'U Iwin 
lig Inet..,.t "\\'1111\' )i:l!kwuhot.i.'II illJ.f"dmgen, di., 
daar V<"II1~ w~'nl",n, l!1I wann',ul tin!! 111)1)0-
dlg ')I'all • .JIlU. nu tlull :lIWJlh<lkor, hO\lt~n in 
u~ l' riniiI!U\l rnnl . truuliIUU hel hlood .11l tll.tl r 
UIL 

Uil dil l'rilllolJngnl.G,b t bÛ Ilo 1'1 itUil!.lII.luil'. 
Wl'ttlulI I" een 'Jllbe"'~o lld hui,. II\·L ... • R'~k\\·l t . :t", bruuàèn!, hi lllll'll U br.r.chi, 11ie dwr twon 
"oolurt'1I en L'en. li ll rllutliter ,'e rJ!l~d wt'rUJln. 
I.e ll hUliner ,lillrr oUdi!r tI" bt!hllnildiuil. LM 
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vader, die er wen.t bügehnnld, i~, mmr men 
U!{l t , krnnK7,; nuig go ..... orufl ll. 

l n de l.illdlln5trunt is pen kUllIl ll door ton 
9choL ;n het bef>n getroffen on - doodge
IJh.lcd. 

0 ll de Ilrotl will'!gn'lcht zijn bÜ lid \'uren 
t '! elf nu r ook nog een mei~jc en ecn jOllgen 
van :wvenlÎllll j lll'cn gooood. 

Ondf'r do 1.(\...Jooden is ook l'en m Uil vlin 
t.o\·cnt ig j lmm . 

N"Ituurlük ,'onden veel Iicbl~dr""' l!tlilt! 1I vcr
plegiu\.: in de 1111; 11111. 

1)0 !oldnten hehben wellÎ1.:ht dik\\'Ül5 Ol'U 
de hoofden ,Ier ollroorlingcn heen ge~hoteD , 
1.olld{·r te dCllk~\ n wdlcu \' rrCSt!!ükc gevolgen 
dil kou l,cuUt,\!. I)l\n;-door ZUil dt: kogels in 
de (lichlgobou\\'de UUUI ten in dil huiztn t (l t 
op dil bovonste \·prdiIJpingell ~e\·logo li . O\'!!! 

do Zutt'I'dogscllo brug kWllmen zü 0.8. tcn: ... ht 
Uien h Ol "'Dnbui, /)~ A'ut in J , n Wijl'Vlwrd, 
(no l OG, hOl'k vnn do :.!U GomJsbloumdwu~
stront). Ol' UU bovod;ll1ll"111 wlAlnt eell ge:L1U 
IIIct \'iN' lrind~ I'"n, \\'lUlr Al bcLhls WiulI '!ell 

betoek brndJt, Hij UIL VOV I' hul \' ell ~t"r der 
Istll \'l'nlÎtlpw!oJ' wCIo1 dV(j r "' 'u kogul in het 
boof(l golrotfclL IJII \\'Il.~ onlil lddollijk dood , 1)0 
kogel drolLg OOI; iL~ hi't hout VUIL d bedstede 
en li f'L da.lr hlOt·dlgO SI)() rell lichter, De IIJ lln 

la:oL Loene :t.\\'l\rlgerc I' I"}UW ua, 
~À1 t1 e verJillping hOO'áf' r WOOllt L'en )oC czin 

JUut. :. kinJ llreu, Ou kogel ~ ,'Iogcn doul de 
kmoel'§., doch nicLlumd word guwonu, 

NAast (Iit buis woont eenu w ... ..-Iuwe Illehl'RcL t. 
Hloll.r in ,lu SI. NicohwsstrlUlt wonendi! 1.000, 
ecu Slnlll llllll.kcr, 11':15 hij lUILIl', Do 1111111 werd 
in het huis getl'Olren cu WIlS dood. Uij lnat 
ctue .... ctl uwe en een kiml lUI. 

Op den nndelell hoek der Goulh.bloenlllwnrs
stront woont o:{lll bukker. Uua~ dron~ ct!u ,lw 
gel dOUL' tll'in "erlreklraHl heen, rakelInga Inngs 
do dienstmeid. 0" de 40\"(!IlSto verdieping 
1'logl'U de kVloJels door de kUlller. Vrouw ell 
kiu\h'ren ging"'l1 )lln1. Ol' Jou grond liggoll 0111 
hel IÜf to L .. rgcn, 

Tcge nov,'r do Violetlenslranl in de Anjolicr
slmut is ctl ll ''1'01111', m el tlCl IL kind up dim 
schout. in dl! borst ~tl trv !ren; zü leen. nog cu 
wordt in huis 'l't!r]lh:l1;d. 

'reS!'n (h, Inlllx:rü IJt. Tu#urII/e Ja!lt;:, hock 
l~indt'lIdw:ln;st mut. en !~lIIdcnS l r!Uit, zun wel
licbt. ,' üfentwintig kogels H.an~llsJugen. Drio 
kogels vlug" n in h..t. h uis~ I~\lll der kog!!!!! 
vorbrij:teltlll do lalll p in de IRPI'Hl rÜ· 

Er wuren ook - z.oo 1"''8t men - soidIlten 
die de gowerell :Leer hoog in de luclIl Ilfscho
uw. Zelf:. deelt men medo dnt enkelen het. 
gawe!!r bel,ben ncdl! rgcworpcn en zich uit. de 
goledllren hcbbelL '·d·wÖderd. In L't'-II der s lf" .... ~ 
ten w~rdu LL vele onnfgescbotelL IIo'l lrolllso 0pge
mapt. 

.\1:. "rü ~e loorwlUlrd ig wordt het feit me
degedeeld Jlit een der ItOld14wll r.ij n eigen ,'a
u!!r herk"ud" onder de gedooden, di" ~IlVll lleli 
wurt!n onJ!:r de schoten I'IUI zijn dewcllomell t , 

Op oon dllr in lllntcrio~o lli cie re ll werd uh oen 
raom in do l .. indell li trMt lIlet. 0011 revolver 
geschoten. 

Wl1nr d!' Willenllilraler6 konden, &tondlill 
zij echtcr de poli tin bij. 

U H waren o. a. 1\\·00 Willernstrat.ers, Jllcohus 
en LeeodHrt ~lens, zoneu \"!In WijhilI dt'lI 4 g, 
koning \'~n do WiUelUstrilal, di? U" oproer
vhlnsen I'nn dil Inntarcnt op de .~terduw:chc 
brug" ruktNI. 

Ongevef.'r 4U polilieageutcn waren verwond, 
bÜ1l1lo uilen li':h!. De toCIitand VUil ~n huuner , 
d i~ door eNI 1IJ t':l>~ tee k iu de OOn,t :Lwaur wl:rd 
g"lrtl fft!Ll, wdn6 lmwrgd heid. 

Ik inspc ... wur Uotoz, die Zondng zoo deorl ij" 
werd mi~hundl.'ld, Wll5 nieL iJuitl!u gOl"lwr. 

\"I'U tic militairen \Vuren ceu paar door 
IlI:eUtlll f' n dnkiliumen getroffell, Uurg~m<l",!:iler 
en Wtlthuuders 11'111'1.' 11 oll ufgebrokcu op ILI:L 
Uudhui~, wnar overll"g werd geilleegd met 
den pIUll l.S<>IÜIoCII coUJlIlundnnt, cn teJkellS te
le6n1UlllleU werden ijl!wiueld met bot minis
wrie van ltinn&nhmdsche zaken en j ustitie, 
Voor db ~(:dlirlund!oCbe Uullk was een "01'
IiiVo rkt!! Wllcht geplaa15L 

ü imsduguchtclld WIlS hel voor bet gllli thui!l 
11 hurl v"n.cheurend tuf1;l reel. De I.rw.sta fa

uül!r'UtJtrolkk ingen \'all dooden en g .. ,yo,ulen 
werd!n ~ gdnl.llil. E"n ~Iallgalellonde mprl löl', 
hUmd loUlt .. u, 1::1'11 dri"!1\1 puliti el\gtlnt(~ IQ~
t,~~f~a l fll Cl) htsll4rd, (lal ur "elligo ~illlulatu! 

.U, 'L ili ,·.:nchrikkt'IÛk," boordt' 11,10111. 
.da,lr kl)lltt \r wc"r tpn:' 

1:1' ];-WUUl ror wet!r t.'tIII; 't... ,nr 1U<l>-"Iler 
Zij traJ .ui t ht!t g,L .. thu~ nl' I WAn ,1.,O'}1l 
klJr~ " II , '1,,<tJ(i!,bl(:uk. 

rOlUili(!l ~! lrtl"'l.lIIb ... n '1'1< ,.'·fl til' ha I t \ltl : 
, Eu l'i L~ (·n (I"l"I'lI ~ ZIJ 1.1 1'1 \ .. , lf';uri" 
unlwoo,,1 (jp hn vilt ,. I. ~ t .ll' r . rouw, 
m'l( {",r d.U! IJ .. ' .('. do .. ,.] I lid bouren. 

~;"II linll:r .. h:. fl,an. .. 1.1I .. "l heut 
gl4.al'," r1'V"' , VI !liel, UI helJbcn 

zij n kind doodKeIobolen." 
Daarop oen j ongen die 0111 zU n vader, etll 

vrouw die om IlIIar W"" schreid" .• 7.e heen 
dno Llot!djea VUil kindoren, fi top ze nuwr in 
do wl&!Oht.ub !" zw liprllk men, 

Met geen I~II is de ellende en jammer 10 
Il6chrü,en "'11 do liedon, WWlrVIUI hloedvCI'
wU lL u'n got l'Olftln en gedood tÜ n. 

Do stemllling V!lll liet vl.lk WWJ Iruurii: en 
bitter. 

~I ('juffr. I~shu is, lid '1'1111 de vroul,on-!QCi
nliswllverooll iging wt:rJ, Il rt!.r lILon zegt, go
nrrelS toerd, 

Dill!.dag lll iddug wenloll wegen! ver.eet wedor 
"ier personell gellrl'C!ote6N. 

Te \·ier uren hud in dil Luoiersd"'lI l'1i5 lrnnL 
(IOn moorddwlige IU\lIfo.l Ilhw~ op e ... n ugunt 
\"U il politie, diu zich VU il uil zijne wOlli ng naar 
'1.ij rl post wi lde begaven. 

Zekere LIUlgclnan Lrru.:htdclluÎctakll'Md.B ,'or-
1II0edundCli 11gent op hel Oll Ver\\'uclilS met een 
stuk hou I zulk elin t;c l't'eldigclL slug in deu 
lI l!k toc, dut. do ongelukkige inoonl.llnk 1:0, 

uw r dl.1 IIlLuiddell toegeschoten bOWOnOI1L dier 
hu ult onuertlteuud, spoedig p"r urRncurd naar 
het UII3thll is werd ,'cn oord. 

Zij n toesta ud 11'113 hoogst bedunkelijk. Ou 
duder werd iubeclit-cnÎS gll llolllell. 

DH !i\'l,ud s huif nogen, lerwij l IIl1t!' schijo
blUlr I'IlIitig WII.!I , werd eenskinps \" "1 tl lt I'nu
scngrllCht ovcr de Noordor ll\ tlrkt mil t st.eellen 
gelYllfl)C ll, een voorbeeld, dnt w negen UUI' door 
he ~ volk, dllt in dé LilldenbtUI.at 01h.:e n~ehoopt. 
stond, govolgd werd . Voor hol IKJJiue.buL'eau 
vp d~ Noordcrlllarkt l'leleu do :. ll.:e n tU neer. 

'1'0 k\\'urL ovcr Il~en lln ging L~n Jluh'Ouillu 
infantorio du l~i IL Jen~tr:l3t 111 en drt!Cf do 111 , _ 

uigto nc iJ tOrlut. lI ierbij bleek get!1l I>Iln.ct lIoch 
van dtl opeen dringulili ll per!ltJucu i1U1Jh uit de 
hUIzeIl, 

'1'e lIliddernlicht Wn!I er geell lîpoor 1'/lI1 "er
zet UICOI' tB heslkluren, 

Dmsdilgnaumldllg wenillog io de WagcolUlr
strnut eeu IIgO:: lIt VII.Il politie onverLoeds door 
dde perseu!:lI, die lJIel d t: J orJlluuziekwaclie
IICU be:.llltlt te 4ijn, uUllge~' nllen en deerlijk 
lIIishnndelJ. 

Woensdag werdcn geen p;itrouilles ui tgezon 
den, Ues uvonds \1rrestllerdo de !)() l! lle eeu 
jongcn, dio met bulletins van ojlrul""lde strek
kinij ,rondliep, wlI lke lil!!!. dou na!lW \'0 11 deo 
urukktl r drol,~tl u, 

Donderdag w!lrJ 011 Inst ,'all dcn Olli ,~ier 
,'IUl J\blillt: , de ltekllndll sucinul-J llwocrllUt . 
Fortuy" geum:!ih: ... nI 011 grond I'un de urlL ~ 1 
... 11 l u:! VUIL he~ Wtltbûllk " lUl S truln:cht, 
wégens het vUl'!llriiJeu uf dOl;:n ,'et'lillreidt.ü 
"Uil oprOtlrige iJIIIIt.dj~, 

Hij welo.1 'a lIIiddllgll oIJlstrooks LWllalf uur 
uit :LijIlO woniu~ nilM hol l)Oliu ",-bur!!uu dur 
áe secue gehr .. cll t, en \'lIudw.r l)I! r vigdunl.e 
llaur de c~ 1 vel·,·u.:rd. 

De agent. vlln politie, di., door W. L!lllgil
ltwn zou \1rgerlük werd uli!haudd d, is Donder
dag WUI d;, ge\'oJgeu cr VIIO uvcrluUun, 

IJvOr dil IJUlil ilJ wen! DOllderdugluiddag U! 
12 uur op den DIl lIl , oou béscl.uuk!!11 Illnu 
gt:llorrdi teorJ die, mut C!;!n bijl b'lm·p.peud, op 
liet ILW UUlllcnt lAJöliep, uIlar het .scheen lIIet 
bet doel om het .... . UUI te lI ukkeu. 

Vau ver:.chillilildil züden worden bij den 
hUr&CIllf!'t!bter grOOkre cn klei.Hlrfi giften, wn 
lIehoofll dur pvlilie-ugoDlcn ingezonden, 

'l 'wf!'t! der Iiii du ongeregulllbt::dtll gl! .... ·onde 
agen ten liggen zoor oo..t ,mkelijk. 

D!! \)cgru.tcnis VU il de slnchtulrenr deL·luat.5te 
breooul'lelli!5en beeft Vrijduglilorgcil villegtüdig 
1Il0t de lIIeellW urdelijkheid Il!allts gl!had. 

Do lijken \' 1111 lid grOOl!! le atlnl ul der ge
valleuen wal't!n iu JUl leer YI\JI!oclllll IIi Ci Illt:u 
"an hl.' t glll!thu is IILwr J o wuuingell der Ull
hestw.nollil oV\lrgtlL I~lC iJl, cn wcrJ ll ll ,'\lU J l'\.ur, 
door fllu.dliobutrl'kkingell ",/I vrieud .. n begcltlid 
nUllr d .. l'en;cLdlellde 1lIlgnwrpll1llt:..:n l·ur\'ooN. 

VUil gemeen tewege werd C:1I zeer "t'Ot:'& "ier 
IÜkell IHUI.I· de Oostur- Uug I'UOflll lllll ll uverge
bracht, ulwlla r d.Ulrnll lIchteroouvoigeIL5 n"8' 
vijf lllldel'\! lel' IlUrJu wUI'dcn Veli tt:lll ; terwol 
1IIl:Ir de W~tll rbc.gnll1fphLlts Vlei' en naLlr J ll 
beg,."lIfllhuIU HII.I LicrJü" u V(m govRllenen 
we rden '·cI'\'Oêrd. 

Alln Il iemund "'enI dil 100'gling lUIM de 
kerkLu\'eli gt:wclgeN t "'uar ~leuhL5 oen ÎIlSI)tlC
t.cur llLet ten Im:lr ngtlutcll HIO!' dil orol! I\'lIUkw. 

Lr wa' gLtllltLÎn~ dl ll groottl lIlenigtu Aan
wezig, Jio IIIOU iJ"d kunnen VllI·WI1I,1U ttlll. 

DoJI.:h eL' hcofit:htu UlgCillt!illl \loln ernstige 
bWlIlllllllg. 

_ . ; ... 11 ndlllionj'lrig il. i il ll ~tmcisj tl , dal 
WlJel,lId"(!:U1iJdLl ' lu.st · ... Ull kuuJtI \'OOlèU bud, 
en ee ll . lI'llrn~;- ti tocf. IIIUO, 1II 0t!5 ~ dM. duur 
IJI!koo]ltln. Zit viul, met dil stoof undll)' de 
V06U! II , ill :.IlI.lp; 1l1ll.J. l'IJkkoll VOoIWn \'uur, en 
toen x!j outw),"kle !Iu,nJwl haro Lllloocren 
VR II o~'II .'r+J II ~eh~,.I . UI ... Ialil. , Zu linddo 
~lJbrfEuwt! lId du IIl rm\t Op. en ,'oor men Uil 
Vjf\IlIU1!tU IUld kunll l:1I1 blulI"-lUIlU, lUid hel urmlJ 

meilijo 7J>t.r 6rn"i:4'11 brllndwonden ann d" 
heonf n hilkolllon . .\l oJ n bl"lo(;ht haar per rlloÛttr
blmr nMr hel ISRIIlietil4Jh ziektnhui., 

- Woonsdllgrniddllg ' I' rong •· .. n ,lfOf'd Ij't'
kleede dume llaU de Mauri tt. k&rl f> te ..... lf!r. 
~:en kanrIllIlier dia h"t van uit. d., kAzerne 
geZien hud, _"reuR onmidd"l ijlr: IfI walA>r. Van 
aon ovcrklln' J"Od d ll ~ ook een hettr, wifln het 
I(elllkte . !iMr . op hH drOj(o ti' bn:n5j:en, In bel 
~ffu:hul.!. Pww .I/,wnu J;ebrachL t.Ünde,llICbt.e 
't.U" hUll r rcd ,l"r vrient\ tl ljjk too, en u idl! gelll 
MllOt te heullcn nog: Lülijw Keret\ l8 t ijn. 

~ r i liSC hien hoorL Ill t!n IlU Ml'f ldllAg8 '1'611 ''tin 

~:irdr:'~~d~in~~~~~IlIIl:; r!d:e~uw, die lich 
- Do .loekende Ut rechlache comlfll)Ond.enL 

"all de 1\. Ilott. Ct. beschrijft de onlu.len in 
den J vrdnau, op :t. Üne eigeuaardige Wijk, all 
I'olgt : 

Bell !.oeval voerde mij KislPrl\ lI /\Vond naar 
Amslordaill. Stel u voor: ik wisl Vl1l1 nio!!lI' 
ik hud gClln kralll gelezen en hoorde rlo l.it>ling 
op de troUl, die tlI ongeveer hnlf lICht nu het 
Itünspoor nllUr deu Oum afreed, de lIl lIre ''''n 
de dooden en b'Ckwetslen . DOOr Of' lI o!! wellicht 
I~kbare nieuwsgierighaid gedreven, hei.",f ik 
mU Mllr het terrein de.i oproenl. Op de "ncht 
legen,over de Nool'llcruuukt po&leenlil ik IIlU, 
te Iludden ,'on duiunJcn kijker!!. di" dAAr op 
dut oogenblik eene I'eiligo ElIlnt\pln lUI von
dCI!. Ue humren bi tl ldclI de NoordermarkL 
vrij en dreven de onwillige 1'00000nt.en llIet 
IInbe l ~ lugeD YIluruit. t i uh vall de lIIurkt dr ... ng 
het volk Ut booll on sa.rtle dd militairen, Wn 
g~"o lg ll wlltlnnu een charge gemlll\kt werd, 
die hel lot M il de brug teru)Cdreef, Bij bet 
daardoor onHtaoe gcdrun~ rót.uk t.e 6f'U IIl lln te 
wtl~er, die ecliter l P'Jedig door de dMr liggendo 
scbl JlIlCr1 gered wenl. .Plink was de !touding 
vun deo c"ill lnnndan l der ruiten, en luide 
werd bij IIIln onXlln kllnt toegej uichl , toen hÜ 
een zijner lIIaDschappell,diu tllFliChen hetMel","upel 
deerl ijk in de kl ilm geruakL WIlS, door eeo 
hngellJui vnn sabelslngen die 011 de ru~eo en 
hoofden der oproerigen nooerdn.alden LIl een 
oogoublik wist te ont:z.e ttan. Toch moesteo zg 
terugtrekken !llIAr de markt. Een Iteuoenregen 
drollg er hen Ute. 

Plotseling hoorde men doffe sIngen ; uit dil 
II tro.ten YIU! de Jortball kwamen in bluuwe 
kielen gehu lde, gebukte gestalten, eene rij Yrou
wen pln.atste zich \'oor hen - de straat werd 
opgebroken. Weldra Wn!I lIe gracht voor de 
cavulerie onberijdbaar en ug meo do WIUlnen 
met urmen vol slllenen en de yrouwen met 
boezeluars Tol wegsnellen en tusschen het. volk 
dringeo, dnt op de brog ter Iinker~Ude opge
hoopt. stond. Verscheidene min uten blè'Rf het 
dliurnll stil. Op de Noordormarkt stond een 
lil8rke politiolllllChl gescwrd , de ruiterij pa
l rouilll.'tlrdo lln..'I.r nog sleeds, U!(lfÖI infnllterill 
en veningor ti llerie eveneen! ger~ stonden 
op het eerste sein v"n hUllne wapens gebruik 
te mu.ken. 

Eensk lBp~ kwam or bew~i ng ook uan ome 
zijde der gnlCht. De milit..'\lren rukUin voort 
ol'er do hrllg IlAn onzen rechterku.nl en wildeu 
bet ~" rle ll l)l! 1 vlin de andere zijdeo be~wkeD. 
Het. wns eeu oogen bli k \'an vreeselük gedrang, 
Mil dd brug ler liukerl.jjde alolld het oproe
rige yolk, dllt blllst.\rrig weigurde ook slllCiJt.a 
\.~ne schrede terug l8 ga4n, ell van den nnJeren 
kllut kwameu do troo!!pflll, 111109 \'oor lieh uit
drijvellde. Het WI\8 een gegi l dllt slechts over
I rolftm werd door hot 5Ilrrend gejoel von heL 
voik, dnt in ZÜn \'crbitteri og de soldnl en tot 
\'uren tRrttC. ~;n vro\llVeR en 1Ill1nnen sloegen 
zich op de borst ell hill \'oU dreigend dc vuisten 
omboog en wiurpen dil zwari' stecnell (loor dil 
lucht. Alles redde zich ,'oor de opdringende 
flu litairelL lOOvl!Cl mogelijk in de bni'LCn, ~mllr
van de deuren door \'ele bewoners welwillend 
Reopelld werdon, oud!'", bo.nst met geweld wer
den Cllengoorongen, Ik hud het gelul.: cellO 
plauh liJ ,'jndon sdmiu o\'cr de brug \V0iU' 

het volk stond , op da iusl'riu)l:onde stoo p eener 
\\,oll i0l{, en stond dl",r tIlmeiijk veilig, wtdll t 
de infnnlcrie lIIet b'Chulen geweren vink TMr 
mij , t.e-clenovar het I'olk werd op!'resl~ld . ?ok 
de commandant v!ln do.(cli troep bu!ld '/.Ich 
form. Op gllen 15 moler van het ,'o lk. ~wnd 
LÜ ,'oor xijnll umn;,;;hll!lpcn, ulll hllt ml.kpnn' 
"Uil de Sltlt Ll i.'n \lic het gro.uw op hem .rlcbtte .. 
'I'ool! so(nmeeruo bij hen lIog ~I":!o t UIleen te 
Halln en toon deze lIiseh vloek nd ben.ntlVoord 
wenl met.: ~chict. mAar op, nis jll durlt ! toen 
S]lron~ hij lur '1jjde ell OO LlUll lludoorJe; l'UUr! 
_ !!:éu schot I - tjll hul W~, abof teM 1I1I~ 

CI,'{'rhl,'i!l':.tlllende, OPI)+lrLnUoJh ti~o ~l flI n: shl lè ! 
luw gt:rOt' (Jon, zoo IIJ~lIIloo8. litonden ~1I t!n, \,-'n 
_ onde.t1hiUlr 'k>g,wbhk nR dit seLa,. 1'." II.luut
,'CrtchtlUfelldo gil TIIII hem of h31'11', dl.} ge
trolfcn WNi, kllJTlk boven Ji! hOûr41en J er me
nigll', olllllidueliik gel'olgd door het wiJtodend 
t!:llbrul dut. uit dniu wlcn kelen 0101100"; .. L.'<"o:: , 
nd w~ or door dit! g:m!ilJIto 0l>etlug. pakte m lli5 ~ 
... -":nll rilling vOt!r, on or lij lIIat ouwi)Llrliwnb"ar 
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geweld op on~ 7.on nnn!l ri 0fo.,.n 0111 onH onder hllre 
"oolem 1.0 \,l'rI'ICII'lrcn .• " unr! " klonk bet nOH-
1III\IIhi wH dond l}~IHJe !\ lllm. \ VJlé r prn ~I:hol. 
Wf'(! r een gil, IlI1f ,~"n5 dul sl4'f'dIi WOl.'SI,'( ",'onlen
de Ktlhrnl. •• hint. mUlif lOf' I" KillI/1I d(1 WÜ" "II, 
die T\I~ fud t!n lI1 et 1001111111;<'11Ih' hnfoll II0YCIIB 
hllro mnnUl' n ~lO lldl'1l t' n ,lu 5 1l~n f' n lIaGf dil 
loltlnten "lingordl·lI. Ef' n der 11I'(.tj l ielNI kWAUI 
lt'l~:ht ill h·.t l'lUrtnnllje wnnr Ik mÜ 1Jc"OIUl. 

• RchicL IInlM t I" gilden 110 wÜ\'cu, on I' lIk
t"D zich du jnkkl'lI "nll Ilel IÜr elt s llK'gen de 
nng:els in de tlll t bloofe bonton . • Schiet III An f 

l oc', m oorlle m":U'lI 1" 
.. Vuur!" kJunk IJ et. 
I~ II nog deinrrdtl hllt \'olk niet terugl Noen. 

lel ken!; " iel 11 "r lIl t'e r Il leoCnen en l\'OOIiter word 
lI teeds het gehrul. 

.Vuur!" 
l<:indl: ltik, l1IulnL nOg IIIcnigllluleli d o !Juli

kruih')ll llllllcljui in de &cht: llIcri l'g getli klu!I1J 
luwden, o ll l ~ tontl i ! r ~nige verwarring in dril 
lloop, cu \'001"1 gi llg hel nu lllel do l"'jond 
er op los. D,IlIr !>Ioof Illl.os voort, do hrul! dio 
ond!!!' den last drt' ibrUe lel b!!~wüke ll , o\'er, de 
!lIrnle'I \'n ll den Jord'\rUi iu. 

Jk hnd er b'tmoeg \'llJl~ Ik bcll'l,(>lf~h ut t cr 
S'ew~l ell uil knlehlo vtln die .. hl'1I ik dus 
roed!! een afschuw ell geen verstand van vuur
..... aponen, maar 111\ d NO OOI1i IC run.nl dOl ik Hili 

met:II{'m" heh hoorl!n ell ûen &c11ieten, denk' 
H: mct. onlzctting cr uun dnt ik in die jurell 
mijner JIl ili tuirc 100pbl\llU lili~ch ic lI ook ge_ 
l'Of!pen hud Lal/JIlen zÜ n, zulk e bli/l(lll, uPb"t
ruide ~heJl~eJs neer 10 t.t!hiowu, 

- liet l'aJi/lgtrd:1:tll, helwelk do Iloll iciding 
WIlS der ongel't.'gcldboollU is ecn "tlIlUIUlk, dnt. 
hicrin bestauI: mell bind~ een dikkel1 IIIIIi llg 
ouder do kieuwelI /W il eeu lOu~ , wodll. t het 
beest lIift knn losk'omen, cn lx~ml!'i l ' t. hut du 
noods Ilog met leep. Hel diel' word t in I.ul 
middon \"111 e!JII vuurl uf glUcht olwehnngen . 
on eenigejongcl'lI of IIInnlU!U Lrocbloll j lnL in een 
6o.:huitjn, dut I) Ij l ~lIu l wordt Yoorlguoaid, los 
te trekken, WUl ninl gllOiokkelük gaal,. oUldat 
de Imli llS nu gltrdder dali ooit. uit de bUilden 
glilll. 

DUII gebeur t het uiel !blden dll tde t l"Ckbrljjn 
evenwicht. \'erlÎosl en 111118 o\'cr kop iu het wa
tor duik~l t. Dat is d~ grooule prel, welk!.' 
zoofl.lli , 1Il1)JJ .. begrürt.. niet vrÜ \'11. 11 geuur ili: 
Het lher IUd t HIlusscheIl ouduldbllru "Ünen. 
& n pnli ng is 16 11i 'fnn leyen en boe 5ChllrJl 
bel tuuw ook Ii IlÜd t, hetgöCft niet apoodilt dt ll 
gebt, lIlaar kl'onkelt, zich Vo' llIlh'lpig in Illlel'lei 
i.ooI:ht en om de hnllden V!lll hen, die heL ZOO 

yenanrl iîi.: trekk(!II, Eindelijk l'Chler ruJa de 
oon Wil t barder dun de nnd!!r: do kop wordl 
\'UII het. lichnn m gt!iCheidcn CII "ti, dift dnt \'01-
bren,Sl, heeft den gesleidIlIl prÜ! gewonnen, 

Dil wreedA:lrdig vl!mlllnk nu werd door uo 
polilie verboden, t~wü l !leu o.gell t het tou ..... 
st.ok sneed. 

K ER K N I E UWS. 
- ---

Ned. Hen'. Kerk', lJtr04j kfl .. lInar Uidder
kerk {cl. Donh'echt}, A. H. de I\lerck, te 
W t:elll; - IIIw r Ouderkerk, A. \lieg, te Knt
wü" JUS II Zee. 

Am",.,I.OJ/lt'fI.. !luur Hoog wond H. v. d. 
Hoeyeu, tó ' t. ) lllnrten l:n Valkoog. 

./Jedurlkt .. 'foor lI uisd~ LluHl N. Curo W&. 
te Kromrueniedük, ' 

Cbr, Oer. l{{l rk . Aanot'l'IOmC'A: lIuar DonlcC\:bt 
I~G.~e .'ollKe, 10 ~ lI khuilcn . _ __ _ 

MARKTBERICHTEN, 

:!8 Juli. Anl-dallpclon: n Ün 5burgers 10:00 
.it. 0,00; Kn.lwÜker Zn.nd f I ,·IQ il f:J.ijij; All 
dijkt!r Mui l!jd f 3,t.0 u 0,00; dilo ronde 
{ "!.,ao à :!,8u; Wlililltilldache Klei in mUDde.n 
{ O,OO il. 0.00, (lito loMotlj' I ,40 à f 1,50, dito 
~ )ci ~I ui~~. ( :! ,8ü il ;3,00. dilO I'AJlti f ~.:!O 
11. (0,00, l' rullll lk:ho HaUl hu rgcrljO,OO; Noord. 
wijker Zand lO,110 ft {O,OU, all l!.li per Mutl. 

322c STAATSLOTE RIJ . 1 JUassc. 
No. 113i-4 f 20,000. No. ii'J01 f lüOO. 

Nu •. 697, 11 7-12, l ri!.! l '" olk ,. 1000. Kos. 
&Ua, 2043U, elk f ,100. ~o: 3ï2u jtoO. 
Nos. .IU I , 11!)8, 12043, 1-4b08, 168lH , 
206.Ja ulk j 100, 

Ko. WOW (0000. ND, 2883 f:!OOO. No. 
Ifllib7 f I(}()(I. Nos. OW; cu IU::!ü8 e lk (-100. 
N06. ljlfJ;j. &sla, I02!J.J en l iD l i elk (~W, 
1\08. les, 789'2, 1I11ûü en I:JWO olk f 100. 

No. \J',l[;{J ,1000. No, JWï7 I·U)O. NOR. 
3;iO -I-I:"!'1, 7&4:J. I J3:JU tm 18&i1 elk f 100. 

N" iïl6 f 1000. . 

B U I TEN L A N D. 

BELa! ! . 
UI! alge.meen" raad der Uolgi.8Cbe ",erklio

denpuiu IUleft. den burgemt!elt.çr nn UruÜ4!1 
"ttk1&J doen weten, dut 0IJ I r. Aug., àcn Ill\-

lioOlllcn f' 'i!Btdllg, te Bl'mil'l eene grooto work
lit'den-dell"lOnl tl'ntiu 7AI pInot. hebl.ru, ten ei nde 
lUlt o!uemrtln . t.ullrl'cllt UI \'rAp"!!. 

1)1\ wI'l'klicdeflJlIIl tii lal ce",' iiv"ri:.!;1'1 11ro.lpa
gnll t1u. ondér" "llH·". 0111 "1'11 v/', ;"'1" .. lllllll,td iik 
no ll töl II1 l1nif"ilolll"n Lii("'n t i' kl'iÎ!;:IlD . In d.· 
.lrio w.·I"·II, M" IhlS voor I ;' .\ lIg. 0"1 rhliivI'n, 
'l: ltllell in nll" t:IltrickFtcden \'fUi hl't Innd 
!II"atilJg1 g.::!ullulclI wordrIl, 

FRAHlCRIJK. 
111 A u gll "' u~ 1-IlJl l'n vior lii1ww'ul 0)1 Pl+ re 

Lnclmis"l gel'!!"d 1-lin cn \'001' de liikw'rbl1lndillR 
in b'1lhruik 1l"'loUi en wordelI. Dol Iük'''rhmn
ding %;11 Ir. fr. kO"lcn; Ol' 1.11 11 (> 11 J{Ilf'n klllS5tllJ 
V()(OI' dl, orl!lnnlie ZÜIJ; riik en nrm &ullcn ge
lükeliik wflnlcn \'crl 'l lind. Dil o\'enl hoboon 
3r.0.000 fr , tt"koo:t; ziÎ 7,iin n!lor hel f)'tlPem 
eo,'ini, 1(1 Homfl on Milnull in gehruik . door 
de hi'er<'ll Illrrcll (' /] 1~'J.,nioo '/fll'I"urdigd. 
Oe Sifl ,"cn~-{lvon voldl'l'I.t niet en dl! vorbr"n-

;!~~~Ml I:O:;\~~::I~~~ 1 .. 2n~t) in Il1nal. \'011 15 fr. 

- l::en \'on I'nstt>ur'l pnti(! r.t en, uie door 
f'en <1011 11 kilt l{ebctcn \\'1'1, i~ lil! rum wuler
vrce! ~cslon'lln. Mon FChriin l iin llood dllnl
non toe. !lilt hij do voorgf!5Cltr6yr!l Iwilluuleli ng 
!lict len einde 100 heen ondergllan. 1" 11 10 vrOf'g 
nour huis ging, omdnt lijn vro'lw ern~lig 
ziek \v tU. 

_ De J!t>lIll'ont .. rMd vll n )l,U;;c II{'('ft zich ver
N!nigd mot cen \'oorstel \'all Ot· p,~,,·, om een 
monument \'oor tI l! ~root.c rt!volutie lP pInnt
crI! ol' dt" IJlek. "" .. nr \'rQeger de 'r .. illll;e('n 
stondrn. liet :tal hÜ het een l'i"fe~5t. in 1889 
ontbuld wonlen. 

_ Von do 1; 00 pent}ncn, die Pl\fleli r IIAII 

zijno honusdolheid - inentingen heen onderwor
pen. zijn tilt. dns\'r rre - uls mon do door dolle 
wolven J!ehelen nll5!-Cn niet mccrekrnt -
slecuts vier overleden. 

OO STENRIJK-HONGAlUJE, 
UiL \'rv-ei voor de chnl"r:!. hebben, Ilaar hrt 

Vutt rlool/ TIIf(lcdeelt, in 14 ungen tüd~ 22,000 
lIl onschen 'rrii!&t \ erlll!en. On: in de knzernes 
nlle oJ>eenhooring \'1111 llIellschcn je vermÜden. 
zn! e .. n deel der tnoflpen de Inlor'Îu.-knwl'II t:! , 
een Rnder deel, !Jel groou.te, de leWI'lenten 
belrekken. 

_ De cholenl moel zich In dell omlrek 
Vlm 'J'rit!:.t meer t n moor \·cI"IIpruiden. F.r is 
OOM gezondl,e ids-eommin ie derWllnrts gelon 
uen, 0111 alle noodij.te lI\!1l\lrl'gelen Ie nl'llocn 
toL hel stuilell nUl den "oorlgnnl!: d .. r 'LÏekt.c . 

Hel 1~ll tqiden tlor epidemie wordt echter 
ZO«Lts ook in I !/lli \! S .. schietMe, zl.'t r be moei
lijh door de huuding vnn dl'! hoeren, die zich 
"erzelwll legen "l1l'l wnl de gonel:!k llndigen 
dven, Een IlOer glll de voor hem ht:Stemtle 
pences lll id(IclolI unn een jonge knt . en loen 
lint (her slierf, \'erkltl.lrlle II Ü, dnt. het nn dui
deliik iJleek hoe dè dokter1l het \'olk ,kW!1lJlCII 
\'e r ~i rligp.". 

Er wn~ Zf:lt~ Imlp der militaire mocht 1100-

~~li.s~:'~: ~el;:C~:~~:!:~~. cammiu io tegen de 

ENGELAND. 
1..oonl5 men zich ,,;t' lI icht. herinll ilrt'n :tul, 

was d it o ll d - ~ Ii"is l ,-,r ir (!hnr)es DiJ ke in het 
cchts..:hllitli ligprot. .... 1i-CmwfvrJ b~ l rokken . In 
dele UUlk i i nu uiLs ]1malc ijedlllln , 7.óó dnl hel 
IJruclh -Crowfoni voor "ir Uhnrl"" Dilko 7.eer 
t.'O lll promiUI't! l"twd ill ': 11 "Ü nun de \'erachling 
\"UII het gchl.'ele Engebche \'0110 is l'rÜ"'öego\'oo. 

Oe talrüke IIl1'nigl e buil ton lu;I gt"reehl !iIJof 
j t.uwdu deu ()U\I - ~ Ii llis l el' uil, tl)f:n dl! niu)lmak 
hekend wurd . 

ir Churh:fi 11i1ke hcPl\ in !)I'nen brief "1111 
züne kiezers I1f-.ch .. id g"nu""'II. terwül hÜ ZÜn.: 
ope noo.t"Il tOOj llmlHI lils ~p\!ir.digd ooscho u wl. 
Alle dngIJtndin l at~" zich 111 sh'ell~ nlkeurendeu 
zin QV I! I' 11"11\ lilt, De Koningin heeft hem 
nis lid VRn J un gdl~illlen rn:J.tt tJ lIlsll\gen. 

- Onder de klmn.: bUeI!'n te ,",Lrdie in 
Noonl-Schc.Ullud &Ün ernstige oligcrego.ldhedCIl 
uitgebruken ; Wl ondordrukking hief\'11Il i8 een 
kanolllleer boot met I11 l1rine trocIlCn uil Ply luoulh 
vertrokken. 

AMERIKA. 
1)0 AmerikllRllsche &unnt. heende OIe() lIl ur~ 

gunllewet fUllIgO IIOmOIl, III1Ulr gewij~igd. I::J 
phll&lAI Tlln r. (J. Am. of 121/1 11011. loer pOilU 
be llisting, "Z1I1 bu l~ri" lt ,1e.:l1b 2 c. Am. lI!Cn 
Huivar tl oJl llnd!ch) Iwr pt),IIt1l.oelc..uing betalen. 

Ubt Huis der ur,~vl\.Arthgdl1n h ... fl dc~e wÜ
'liging Ihl/lgonolll1:11. I)..U\ ".. 11.1 I~nu dun 
Ill"eti tdolit I.tl r g...cdk unnJt \ '11 R4uH"bod~ lI . 

_ I .. l..abrudor 'II~· .. /' I ud IUJortclJ t 
een \·rec.'iC.IÜkd hll"rrsDt>o-d 'I"~ugt: volgC! JtW 
ltuilonge\HlllU koud., au" .w . ~tAytl t;11 .1. 
~r;t groot./\ndótLJ vornitld . ln 11 ':nigtl}t~~~ h 
ill de IIII)\,e bevotkin, om ckulu L. I.n Mrn.g\ 
IlIItwn Il\.lIgs de kult 'iJn bO IÜkco gevon1en. 
liet. gehoole aanta l dvod I1 muct IIlt!(lr d .... 
1500 ~rRgen. 

_ Wel \'f' rr !) vtln ovt'rrlrn"pn. blijk","" dl' liicJin_ 
H~'II Qlll trfln i d!;"" nood in 1.IILrlJ,d'}r "n UI' N .. w
rOlulIl!.lI.nd, nog \}tn"d/'n ,\ .. "" .. " rh··i.1 K.'w/",~l 
til 1-Ün. Volgrllli een ll+-ritht in ,I .. P;",II; .. lI>CIJI' 
hlnil<·n. lÜ" I~I" nit't mindH 11111 :J!.UlI JflflÎ IlIII'n 
1>" t~-kiulO'" Volh kfiU,JIi j'n U'lf!"f' r ):, ~lun,",l . 

" "1 iJl 1'1' 11(1.1 ' ..... r k .. ud. U,·u :!UII d"~~r 
.... OI·d.lo rr l"t'fI 1 ~,iMIl ~1I.~uW",.,I"rlll, 11i~ htf'f' 
dng!!n duurde. Ua .. JI ... nd,· j. ,·r l"'·r ;.trl .. ,I • 
l'U IJ r i , 'JeN) ka,, ~, d .. t rI" on~II1LLi:.(,·I"""f~ 
"I!~ zei" .. " ill hunnf;l bf>lwrflt!n kuunl'l! 'uu r-
7.il:u . ..... nnt da \'if'Chf."lp is J.;I·h ... ·1 mi~lnk l . 

IS(JOO lIu!MclJ r-n lnn door dij 'UI'o.-I lI"· "an 
uil ... g"IlII'CII&chnl! lil t t nndl:r'Il plll.4lkn afg .. -
sluten. 

R U SLA !/ D. 
1)01/:1 N~U'~ 1IU'ldt, tbt dil RU'~n u.1e!lIft 

ontu;clijlc vflrtl.t! rilen. 
~I cn vreeede dut Hu land V04Jnlf'III01lI i-

onmiddellük Uulgurije Ie ~U!IWn . ' 

LAATSTE BERICHTEN. 

J)on(lt> rda;,{ \\' .. rdrn w",l"r %I>\·,'n ~ teelll\"er
IleN ruulr d .. c,·1 gflbM."ht; delO IIrreiLulien 
\\'ordol dllg .. lij lul \'OOrt~'"l.I!t.. 

, WoelUidngovontl is lel' hO\)!'1 yon Fra
Ilc\riJr ('('n tllPIJO' r Uil t~u~on.le~ uit den in 
voJl c= VMrt zij nde Hllrl ingertrt!ill "~Jl l nnKN' 
om zÜ n hoed 011 h' ril """ , Il il! D.fl<l~'I'\'uuid WilS: 
II ij .I\oot I/Ü d" lt' rut!keloo:w dAUd t't<1I bt-en 
gebroke/J heboon. 

- I:;'n noodlottige ~,,(juwl .ur;;b~II. ) h."t'f\. 
ta 'l'inne\'l'lIy, iu Ilri t5ch- Indi ï:, 11lnnu Kl·hd. 
J)uur ill de lI iudOt"-!th'lu ..... Lur$ gt-ht\11 in de 
nscu sc l t:b~. eu ruim IH.IIldtrd ml/illdcl'll k~n
mcn dn'lfbü 0111 het If" vell, krwÜI liet ,'ele 
andereu gewond wl' rueli. 

aDV ERï EN 'lIEN 

VCl'koOlüug Afbl'àak. 
Nlltaris oeKB lJ1JSEN 1.. .. '11 op Donder

dag 5 Augustus 1886, dC:i \·vOrmit.ldngs 
101/2 uur, Ol> en nabij de werf ..... 1\n don 
I:I~I' 1:1 . \'.\S RUins aan lltn Am~lddijk, 
nabij Ouderkerk M n den Am",t,/, io hOL 
oponbanr \'crkoopcn, Irmge Ktn~utH:5. 
eiken ~CllüEIJI~GPALEN, 7.warû cn 
IigtQ PLANKE~, groote SCllO'J"r~N', 
nieuwo B"\ DDlNG.-· on I.A'J"PE~ , P!~.-\· 
'l'EN, eikcn cn greenelI BIL\SUHOO'l' 
CII hetgeen verder lon \'elkool' 7031 wnr, 
don u.'lngc:boof'lt . 

Alles dM~ \'bór, en op ,ien verkOOl" 
dn.g le zien, _._------

Willige VerkOOl/ing. 
. CHIUKKER en UART.<l"IJKER, 

neurwaardcr~. zullen O!J Donderdag den 
12' u Augustus 18861 d~ OChl~lIlb teil 
10 UTC, \'crkoopcn la Oud(',.kul; '\B 1l den 
Am.,lI:l, eenD lJ! lrt ij .ArHHAA.K, waaron, 
der : IJEELI~K, 1~llniES, JJEC BKS. 1:'\, 
MEX enz.. 6nz. 

Firma K. L. Kl'illé, 
Mr. Inslrument- .. n n .... ukhIUldeolllll);o:r, :5ill
gel Lij do ),lull1. :\0. -l n" t n Illli l'lT:1at IJÜ de 
Hl.l i ~ leeg :j l .... Ie A ~ I n~H l)A M, be ri .: h~ :r.ijne 
gellchl ... CIi\!IIIt'II", dllt hii ~h'eds v\lOI1JlMt U1~&. 
hl'L II lllken \'lUi !lllo woft ell \ ':U\ n REUXBAN
DRS. 'ilsook Hallden lIlet. I\oporeu Veer!"n, 

NB, D"o\' d" _\ .Ttliro d.ll.;;ll'trkt'nt VRn LÜno 
eeD Eeuw be5t.l\U 1l Ie hebbeo, IQ.! is vtll'\lere 
a:mbeveli ng oVl!rbOOig, 

VO~R IIm ~RE~~ EE~ mm, 
tll J 

11 . • J. K . S OU TBE RG, 
GeÛchlkulldigc. 

(fflve.t1gd sedert 1870. 

VIjzelstraat biJ 1#" Munt Ho. 161 Amsterdam. 
HEt'J.\UA1'IE VAN UHl I.LEN DAOF.LI.IK, 

UII~J. -"';1 Ilt. IJl-; JlOOOll, Aml terd am. 
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No. 17 Dinsdag 23 April 1912 

Verschijnt Dinsdags~ ;te-, Amsterdam. Abonnementsprijs per jaar f 5.- fran:co huis binn/nland. Losse nummers IO cents 
Ad,:ertentiën 30 cents per regel (v,oorblad omslag f I.-). Ta!!sL voor .geregelde plaatsing op aanvrage verkrijgbaar . 

. INTER(~. 'TELEFOONNUMMERS: . REDACTIE 10420. ADMINISTRATIE 8051. 
Gratis verzekeriqg , voor f 5000 en . f2500. bij de Mij. "TheGresham" .voor onze abonné's . 

. ' Zie voorwaarden.' o'p de :ach't !,rziïde van he:t gele om~lag, . . " . . 

De ,groots'te zeeramp, die de geschiedenis - ent. 
Ondergang van de "Titanic" - ruim 1600 slac~toffers. 

.. Het . rampzalig oogenhlik der botsing. 
Een onzer teekeriaars heeft voor Hef L even l;Iet o_ogenbJi1<:" in t~~,~eni.ng ·Re1}iacht, 'waa l:op ~ d~ bf:l's~ng tusschtn den reuzeustoomer met i'len =5- :-;' --...
vond, geheel in overeenstelnmit,lg met dc ,~esklll!-di g~ verlclaring van , d.en ~.ge.redden tw~eden . offi(::Îer. Een ijsbe rg .. die vijftig mete:-s uit zee op-::~ _erf: 
meer clan de driedubbele diepte onder water,~ in ' puntige zoog<:naamde ijsdffen' uitloonende; Nog eer de voorsteven ,yan de Ttiar.:i; èe:: ;:SV\'2:l:è ~ • 
het onder 'water verborgen ij sri-f reeds de kie1 t : v-~n" het zeekasteel .opéngereteri, zoorlat, naar sch~ttit!g van maritieme mgen:e-..:rs de .• .:.... :~.;'.., 

weI over een oppervlak' van honderd vierkante meter uitsrreh.-te. 
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~.~~:- TBE 
~"" ........... ~.,.,..-..,..;::;= NBW YORI{ 

UIt! I'W 

1~1~_ 1 
,J: .;;r 

-'" 
T1JW!L_ CU"'D, 

THE. 7/7ANIC SINKS WI7H 1,800 
ON BOARDj ONL Y 675, MOS7LY 

WOME.N AND CHILDREN, SA VE.D 

Score o l Wnrtd' lL MOlII Whit!1 

- Penorg. lII,dndlng Colonlll i JOhD Jllçob 

A.imt lInd tilt Wlff:. WIIUam T. SU~lId 
.rut lsldor Stra~ MOJl, Tbmc 

WhO$Cl filt:c I. ln Döuht. 
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______________ ~~L ______________ _ 

THE WAR IS WON-VICTORY IS OURS. 
HUN SURRENDE BRlllSH CAPTUIE 

CERlAIN. MAUBEUGE. 
LAST KOURSOF WO . 

WAR. '. CUARDS ENTER CRUT 
FORTRESS. 



 

52 

 
 

------------------~~~-------------------



 

53 

 

------------------~~~------------------

HET OPROER TE AMSTERDAM. 

DE JORDAAN IN OPSTAND. - Woensdag j.l. braken tengevolge van ontevreden heid over de steunverlaging te 
Amsterdam relletjes uit, die de volgende dagen het karakter van een formeelen opstand aan namen. Hier de militaire 
politie en de marechaussee bij een barricade van keien in het hartje van de Jordaan, waar het verzet het hevigst was. 
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.....",." .. u _ 

tutrtt lllldJridJttu 
der deutschen Bewährung ist da 

t begonnenl 
versuche an der nordfranzösisC!hen Küste in der Seine
··ndung - Ueberraschungsmor1:1ente miBlungen" 
iee Fallsch-rmeinheiten bereits aufgerieben 

D~I! Reidjsprened)el 
3UI! JDoofion Helden nebenbei 

~tr ktlff..., ift ."".~" I. tJ . . .... . . .. 
'tttnrhlf 
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The Story Behind  
The 1948 presidential election campaign was a hard fight for Truman. By traveling thousands of miles, 
Harry Truman talked and spoke to many people. He spoke out his feelings on the issues rather than 
double talk his way out of giving a direct answer. The people that listened to him started the now famous 
phrase "Give 'em Hell, Harry". Harry Truman said he was just telling the truth. More and more people 
began to come out to listen to his speeches. The famous "whistle stop" campaign drew the farmers and 
small town people out by the 
thousands. The Democrats were so 
badly split that they didn't think 
Truman had a chance against 
Dewey. There was very little money 
behind Truman.  
Tuesday, November 2, 1948, 
Truman and his family voted in 
Independence, Missouri. Later he 
went to Excelsior Springs, Missouri 
and spent the evening at the then 
famous Elms Hotel waiting for 
election returns. He retired early and 
not knowing that history was about to 
be made in the form of a headline in 
a newspaper being printed about the 
outcome of the election -- "DEWEY 
DEFEATS TRUMAN".  
There were many factors involved in producing this error edition. Returns were coming in slow and they 
were running out of time before the printing deadline. The staff, based on early returns, "felt" Dewey 
would win. In addition, many of the regular Chicago Daily Tribune staff were out on strike so 
inexperienced people were setting the type. They did the front page, and portions of a few others, on a 
typewriter. Rather than erasing typos or incorrect numbers, they simply "x"ed them out with the "x" key 
on the typewriter. In the far right hand column, there are even 5 lines of type upside down! All issues 
went out this way.  
After delivery of the paper, enough returns had come in to show that the gap between Truman and 
Dewey was closing. It was apparent that Truman would win after all. One can imagine the panic that set 
in at the "Tribune" offices. Since the papers had already been shipped out for delivery to customers, staff 
were sent out with trucks and station wagons to get these papers from the news stands and the homes in 
the suburbs of Chicago. Thousands were retrieved but many remained in the hands of customers.  
The "recalled" papers were brought back to the warehouse and treated as regular "returns". As was 
common procedure for returns, the upper right hand corner of the front page (the "ear" portion) was 
clipped off. In some cases, portions of the nameplate and even date area ended up being ripped off.  
Next, these papers were put out in the trash to be hauled off to a dump yard. Few realized the potential 
value of this edition, thus, very few of these were taken home by staff of rescued from the dump yard by 
individuals. For this reason, this edition can be found in the intact and "ear removed" format. The "ear 
removed" format, of course, has a much lower collector value.  
When Truman went to bed November 2, he was losing the election. Upon arising the next morning he, of 
course, learned he had won. he traveled to Washington, D.C. that day by train. On a short stop in St. 
Louis, Truman was presented with one of the "DEWEY DEFEATS TRUMAN" papers while on the back 
platform of the train. It was at this moment that the now famous photo of Truman holding up the paper 
was taken. When asked to comment, Truman said "This is for the books."  

By Lewis Kramer,  
NCSA Member #10  
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Legioenstijdschrift Bhaiband (Kamaraad), uitgave 14 juli 1943 toon Subhas Chandra Bose samen met Legioenscommandant 
Krappe

----------------~~~----------------
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AZAD HIND & Subhas Chandra Bose.  
Volksheld of verrader? Geschiedenis van een 
Indiase held die wereldnieuws schreef in India. 
 

 
De mythische Subhas Chandra Bose 
 
Het levensverhaal van Subhas Chandra Bose 
was avontuurlijk. Wij kijken met westerse ogen 
naar gebeurtenissen die zo’n zestig jaar 
geleden hebben plaats gevonden in Azië. 
Subhas (spr.uit “sjoephas”) Chandra Bose werd 
toentertijd beschouwd als een verrader; een 
Quisling. Ingedeeld bij de categorie Soekarno’s 
en Mohammed Hatta’s: geen aanbeveling dus.  
Bezien wij Bose door Aziatische; Indiase ogen, 
dan wordt dit beeld genuanceerder. In India (de 
grootste democratie ter wereld)is tegenwoordig 
bijna geen stad van enige betekenis waar Bose 
niet met een standbeeld wordt geëerd. Hij is een 
volksheld van het kaliber Ghandi ,van Nehru! 
Bose vormde samen met hen de voorhoede van 
het Indiase nationalisme. Toch is zijn naam in 
Europa vrijwel onbekend gebleven. In India 
vormden zijn avontuurlijke leven en zijn haast 
“mythische” dood de ingrediënten voor zijn 
tegenwoordige heldenstatus. 
 
Bose werd in 1897 in de stad Cuttak, Bengalen 
(het huidige Bangla Desh) geboren als de zoon 
van een advocaat. Het gezin telde twaalf 
kinderen. Ondanks de moeilijke financiële 
positie van de vader van Subhas weet hij zijn 
weg naar het Engelse Cambridge te vinden. Hij 
volgt hier een studie die hem klaar moet stomen 
voor het binnenlandse bestuur in India. Voor 
alles is hij echter nationalist. Door zijn fel 
antikoloniale houding is hij in Britse ogen 
een”verdacht” persoon. Om tegen de Britten te 

protesteren, keert hij vroegtijdig naar India 
terug. Bij zijn landgenoten is hij door zijn 
antikoloniale stellingname populair. Hij weet het 
zelfs op zevenentwintig jarige leeftijd tot 
burgemeester van Calcutta te schoppen. Dit tot 
verdriet van de koloniale overheersers. Door zijn 
militante antikoloniale houding is dit 
burgemeesterschap geen lang leven 
beschoren.In de jaren ’20 en’30 brengt hij 
regelmatig korte of langere tijd in Engelse 
gevangenschap door. De Engelse Secret 
Service (MI 6) houdt Bose sinds eind twintiger 
jaren in de gaten. Bose, een politiek dier, voelt 
als geen ander de politieke wind van de 
verandering aan die aan het begin van de 
dertiger jaren opsteekt. De macht van Japan 
neemt door de veroveringen in China toe in 
Azië. Hij voorvoelt dat Japans leuze; “ Azië voor 
de Aziaten “ in aangepaste vorm in India dé weg 
zou kunnen vormen om onder het Engelse 
koloniale juk vandaan te komen. Zijn sympathie 
voor autoritaire regimes ontwikkeld zich in deze 
jaren.  Vreemd genoeg ziet hij aanvankelijk 
meer perspectief in Europa voor zijn strijd dan 
bij de Japanners. Hij brengt in de tweede helft 
van de jaren ’30 in Europa o.a. bezoeken aan: 
Italië en Mussolini, Eamon de Valera in de Ierse 
republiek, Benesch (een democraat!) in 
Tsjecho-Slowakije en aan Hitler Duitsland waar 
het hem niet lukt om tot Hitler door te dringen. 
Minister van buitenlandse zaken von Ribbentrop 
ontvangt hem wel. Behalve enige bekendheid 
leveren deze bezoeken geen concrete 
resultaten op. Bose keert naar India terug. 
 

 
Bose onderweg naar India én …..hij vliegt KLM! 
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
wordt Bose weer actief.. Ondanks zijn 
lidmaatschap van de democratische Congres 
Party blijkt hij voorstander van een autoritair 
georganiseerde eenheidspartij. Gezien zijn 
uitstapjes naar Europa niet zo vreemd. 
Desondanks wordt hij, met de persoonlijke 
steun van Ghandi, tot lid van het Indian National 
Congress (1938) gekozen. Dit weerhoudt de 
Engelsen er niet van hem als “security risk“ 
weer in hechtenis te nemen. Hij weet met 
behulp van enkele getrouwen begin 1941 uit 
huisarrest te ontsnappen en op avontuurlijke 
wijze via Afghanistan (Northwest frontier) te 
ontkomen. Veel Indiërs zien hierin het begin van 
zijn bovennatuurlijke carrière. Van Afghanistan 
uit wordt hij door Abwehr agenten verder naar 
Europa geholpen. In Duitsland hoopt hij steun te 
krijgen om India van de Engelsen te bevrijden. 
Ook voor de Sovjet – Unie ziet hij in deze strijd 
een rol weggelegd. Het lukt Bose ook ditmaal 
niet doordringen tot de politieke elite in 
Duitsland en het blijft slechts bij antichambreren 
en van ambassade naar ambassade struinen. 
 
In juni 1941 vallen de nazi’s Rusland binnen. 
Een tragische fout volgens Bose die beide 
landen(!) als bevrijders van India zag. De druk 
op de nazi legers wordt steeds groter en zij 
kunnen alle (militaire)hulp gebruiken. In dit 
kader wordt het legion Freies Indien opgericht. 
Uit in noord – Afrika krijgsgevangen gemaakte 
Brits – Indiërs, opportunisten en Bose 
aanhangers richtten de Duitsers een eenheid 
op: de Azad Hind (Free India) met als 
onderdeelssymbool de springende (Indiase) 
tijger. De Azad Hind bereikt in Europa de sterkte 
van enige bataljons: aanvankelijk was het een 
Bataljon zVB ( = voor speciale 
opdrachten).Later een regulier Wehrmacht 
onderdeel. Het doet o.a. bewakingsdiensten aan 
de “Atlantik Wal” o.a. langs de  Nederlandse 
kust en komt in 1944 actie tegen de Franse 
Maquis en tegen Italiaanse partizanen. In mei 
’45 wordt de Azad Hind ontwapend door 
Amerikaanse en Franse troepen en uitgeleverd 
aan de Britten.  
In de periode hieraan voorafgaand, proberen de 
Duitsers zoveel mogelijk propaganda uit de 
(Indiase) vrijwilligers te slaan. In 1943 ontwerpt 
de Duitse kunstenaar Axter – Heudtlass 
(bekend van o.m propaganda ansichtkaarten en 
een zegelontwerp) een Azad Hind zegelserie. 
Vrijwilligers in Duitse dienst waren rond deze tijd 
vrijwel allemaal binnen Himmlers SS “sfeer” 
getrokken(1944). Propaganda voor de 
“Freiwilligen”was niet vreemd meer, zelfs als dit 
gekleurde troepen waren. De zegelserie werd 

uitgegeven ter ondersteuning van een vrij India: 
“AZAD HIND” voor de bevrijding van de 
Nicobaren en de Andamanen eilandengroep in 
de Indische oceaan werd zelfs een toeslag 
meegedrukt. Deze eilanden werden door 
“vrije”Indiase troepen met steun van de 
Japanners in ’43 ingenomen.  
 

 

 
Enkele zegels uit de Azad Hind serie.Tot een 
werkelijke uitgave van de zegels is het nooit 
gekomen. Gestempelde/gelopen exemplaren zijn 
onbekend/verm.vervalsingen. 
 
Ondertussen had Japan in december 1941 de 
aanval tegen de Geallieerden in Azië ingezet. 
Dé wereldoorlog is nu compleet! De kansen 
leken zich definitief tegen de Engelse koloniale 
en de Amerikaanse belangen in Azië te hebben 
gekeerd. Toen in februari 1942 Singapore viel, 
zagen de Japanners, die tot dan toe nogal 
terughoudend geweest waren tegenover de 
politieke aspiraties van Bose, de voordelen van 
een Indiase bondgenoot. Japan staat toe dat er 
een Indian National Council wordt opgericht. En 
dat dit lichaam een Indian National Army (INA) 
rekruteert uit Brits – Indiase krijgsgevangenen. 
De INA zal zo’n 50.000 man gaan tellen. 
Wapenfeit in 1943 de inname van 
bovengenoemde eilandengroep in de Indische 
oceaan. Bose,onrustig geworden in Europa, 
weet van de Duitsers (Himmler) gedaan te 
krijgen dat hij, per U-boot, naar Azië kan 
vertrekken. Eind ’43 vindt, na een avontuurlijke 
reis, ten zuid - oosten  van Kaap de Goede 
Hoop een ontmoeting plaats tussen een Duitse 
en een Japanse duikboot. Bose wordt overgezet 
op de Japanse U-boot en landt in Panang op 
Sumatra waar INA troepen verbleven. Hij wordt 
als held verwelkomd en wordt direct als 
bevelhebber van de INA geaccepteerd. In een 
politieke capaciteit wel te verstaan. De militaire 
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leiding is in handen van generaal – majoor Shah 
Nawaz Khan. Bose kan zijn geluk niet op en 
weet de Japanners ervan te overtuigen via 
Birma een offensief te openen tegen de Britten 
in India zelf; de bevrijding van India zou hier 
beginnen. De Indiase bevolking, zo redeneert 
Bose, zal direct in opstand komen tegen de 
Britten als de INA samen met de Japanners het 
Indiase grondgebied binnenvallen. De stad 
Imphal werd aangewezen als voorlopige zetel 
van de nieuwe Indiase regering. 

 
   ( afb.4 Hierboven een lucifersdoosje met de 
curieuze afbeelding van Bose. Afgebeeld als Netajii(= 
leider) van het INA.De leuze “Jai Hind” = heil India. 
Vermoedelijk werden deze lucifers doosjes uitgereikt 
aan INA soldaten in  Japanse dienst./Collectie rd.) 
 
Het offensief verloopt catastrofaal .Engelse 
eenheden(op de hoogte van de Japanse 
plannen) openen een tegenoffensief en dringen 
de aanvallers terug over de Birmees – Indiase 
grens. Bitter was het voor Bose te constateren 
dat het voornamelijk Brits – Indiase eenheden 
zijn die de strijd aan de zijde van Engeland 
voeren. Van de voorspelde volksopstand komt 
al helemaal niets terecht! De invloed van Bose 
en de INA zakt naar een dieptepunt als zij met 
zware verliezen te kampen krijgen. Japan 
besluit het offensief te stoppen. Na een half jaar 
strijd  bedreigen de Geallieerden de Birmaanse 

hoofdstad Rangoon(mei’45). Bose weet met 
enkele loyale medewerkers naar Signapore te 
ontsnappen in een van de laatste Japanse 
vliegtuigen. Hij probeert wanhopig een uitweg te 
zoeken. Als de Japanse nederlaag door de 
Amerikaanse atoomaanval een feit is, besluit 
Bose naar de Sovjet – Unie te vluchten: zijn 
enige uitweg naar een vrij India! De Japanners 
staan hem toe te vertrekken naar Mansjoerije. 
Hij wil van daar uit Moskou zien te bereiken. Op 
18 augustus ‘45 landt Bose met een Japans 
toestel voor een tussenlanding op het vliegveld 
van Taipeh op Formosa (Taiwan). Bij het 
opstijgen, explodeert een van de motoren en 
stort het toestel neer. Bose weet met zijn 
adjudant kolonel Habibur Rehman nog wel uit 
het toestel te komen, maar staat zelf in brand. 
Aan zijn brandwonden overlijdt hij de volgende 
dag, 19 augustus, in een Japans hospitaal in 
Taipeh. Kolonel Rehman blijft ongedeerd. Als dit 
“wereld”nieuws India bereikt doen zich vrijwel 
direct allerlei wilde verhalen over de dood van 
Bose de ronde. Dé Netajii (= leider) blijkt nog 
altijd niet vergeten. Indiase en Aziatische 
kranten staan bol van het nieuws over zijn 
“geheimzinnige”dood. 
Het lichaam van Bose is ondertussen 
gecremeerd en in een boedistische tempel in 
Japan bijgezet. De berichtenstoom rond hem 
blijft aanhouden. Men kan niet geloven dat hij zó 
aan zijn eind gekomen is. Tot ver in de jaren ’50 
wordt hij door eenzame vissers op onbewoonde 
eilanden of door bergbewoners in afgelegen 
streken waar genomen! En als hij al dood zou 
zijn, zou de Engelse geheime dienst hier 
natuurlijk de hand in hebben gehad. Zijn dood 
zal de Britten niet tot tranen hebben geroerd. 
Een behoorlijk probleem had “zichzelf”opgelost! 
Zeker als wij bedenken dat het Engelse 
koloniale bestuur een grote rechtzaak had 
voorbereid tegen de Indiase “verraders” van de 
INA, de Indian National Council en de eenheden 
van Freies Indien (AZAD HIND)uit Europa. De 
zogenaamde Red Fort processen worden door 
de Britten in het kader van de gespannen 
toestand in India stopgezet.(de spanningen 
tussen Hindoes en Moslims begonnen zich aan 
de vooravond van de onafhankelijkheid -1947- 
om te zetten in wilde moordpartijen over en 
weer. Duizenden Hindoes en Moslims zijn 
hierbij omgekomen). Lord Mountbatten de 
laatste Engelse viceroy (onderkoning van India) 
wilde escalatie tussen de diverse 
bevolkingsgroepen voorkomen. De processen 
zouden olie op het vuur hebben gegooid. Zij 
werden afgeblazen. Nadat India in 1947 haar 
zelfstandigheid kreeg, vormden de troepen die 
de Engelsen trouw bleven, samen met de INA 
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het kader van het nieuw te vormen Indiase 
leger.  
Tot op de dag van vandaag leeft Subhas 
Chandra Bose in India als een van de figuren 
die het moderne India vorm hebben gegeven. 
 

 
  (afb. 5. Japanse propagandakaart  verm. uit 1942. 
Soldaat maakt het Banzai teken. Japan verovert ZO - 
Azië 
   ”Azië voor de Aziaten” olv..Japan/collectie rd) 
 
Wie verder wil lezen kan ik verwijzen naar de 
volgende literatuur.  
Het boek van Franz W.Seidler; Die 
Kollaboration  1939 – 1945, München / Berlijn 
1995, geeft een goed overzicht van de 
belangrijkste collaborateurs binnen en buiten 
Europa. De jakhalzen van het Derde Rijk. 
Ondergang van de  collabo’s 1944 - 1945 , van 
Martin Ros, Amsterdam – Antwerpen 1995, 
beschrijft vooral de ondergang van 
collaborateurs. Postzegels Schrijven 
Geschiedenis, van de Tweede Wereldoorlog, 
G.J.Peelen , Den Haag 1948. Laat een 
interessant deel van de geschiedenis van WO II 
zijn aan de hand van door de betrokken landen 
uitgegeven zegels. Helaas is dit boekwerkje 
slechts antiquarisch verkrijgbaar. Wie 
geïnteresseerd is de militaire achtergronden kan 

terecht bij Die Indische Legion in der 
Wehrmacht und Waffen SS door Klaus  D. 
Patzwall, verschenen in Militaria Fachjounal für 
Auszeichnunngen , uniformierung, militär – und 
Zeitgeschichte, blz.131 t/m 139, 26e jahrgang 
,juli – august 2003 Heft 4. 
Tenslotte de site van de Hindustan Times( 
Hindustantimes.com ) deze site geeft naast 
Bose’s ideeën, zijn leven, zijn werken, foto’s van 
Bose en aanhangers, genoeg materiaal (o.a. 
interviews met getuigen!)om de mythevorming 
over hem(én zijn dood) tot op de dag van 
vandaag voort te laten duren. 
 

R.Dolfin 
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Meneer Kreuzen uit Badhoevedorp. 
De ijverigste propagandist voor de VKTV is ongetwijfeld ons erelid Andries Kreuzen. Al vele jaren staat 
hij met een kraam vol historische kranten en tijdschriften op een groot aantal markten en beurzen. 
Daarbij schroomt hij niet voluit reclame te maken voor onze vereniging. Altijd weet hij wel weer iets te 
verzinnen om de VKTV aan leden of sponsoring te helpen. Ook voor de eerst volgende ruilbeurs van de 
VKTV heeft hij weer een verrassing bedacht. De eerste zin uit een interview van 2005 in “Stadsnieuws 
Hoorn”; “Mijn naam is meneer Kreuzen uit Badhoevedorp. Ik ben een verzamelaar van oude kranten. Ik 
ben ook actief bij de Vereniging van Kranten- en Tijdschriften Verzamelaars. “    En hoe !!  
Gelukkig mogen wij gewoon Andries zeggen………    
Beste Andries, een fotografisch eerbetoon in het VKTV-Jaarboek 2006 voor al je activiteiten is echt op 
zijn plaats. 

Bestuur VKTV 
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Krantencuriosa uit de verzameling van Louis Nierijnck 
Over een transparante aardbeienkrant, een eerste Deutsche Zeitung, een arbeider, een vreemde krant 
uit Engeland en John Frost op de voorpagina van een Londens dagblad. 
 
 
Een volksblad in het koffiehuis in Londen 
met de vreemde title : 
“Visions of Sir Heister Ryley” 
Een vreemde title in de Engelse pershistorie is 
“Visions of Sir Heister Ryley; with other 
entertainments”. Een blad dat je vond in de 
coffee-houses van Londen. Het verscheen 
diemaal per week, op maandag, woensdag en 
vrijdag van het eerste nummer op 21 augustus 
1710 tot de laatste uitgave nr.80 van 21 februari 
1711. 
Charles Povey gaf het uit en naar men beweert 
heft ook Daniel Foe era an meegewerkt. Het 
werd echter gezien al seen imitatie van Steele’s 
“Tatler”, dat op 11 januari verdween. De vision 
hebben dus lang naast de Tatler bestaan 
zonder echt een concurrent van betekenis te 
zijn. 
 

 
 
Toch werd het blad blijkbaar grif verkocht voor 
slechts 1 Peny. Het blaadje was niet groot 
(kwarto) en besloeg steeds maar vier pagina’s 
met een inhoud van talrijke dialogen uit en over 
de tijd met de nadruk op onderwerpen als 
schoonheid, liefde, genegenheid, passie en 
plotsleinge rijkdom.  
 

 
Alles in de ‘ik-vorm” genoteerd door de fictieve 
Heister Ryley. Het was een soort volksblad met 
aantrekkelijke inhoud ter discussie onder het 
genot van een beker koffie in de gezellige sfeer 
van de daarvoor bestemde Londense coffee-
houses.  
Het laatste nummer in de verzameling is nr.79 
 

 
 
De Standaard 
Op “De Standaard” (staatkundig blad) kon je je 
in 1830 niet abonneren voor een bepaalde 
periode maar voor een aantal nummers ! 
Dit blad werd uitgegeven bij A.P. van 
Langenhuysen te ‘s Gravenhage. Frans en 
Willem Donker Curtius schreven de teksten over 
vier pagina’s onder leiding van Dirk Donker 
Curtius. Een familiebedrijf dus ! 
Het blad verscheen pas al ser nieuws was, 
onregelmatig dus, maar het moment van 
oprichting was goed gekozen want de inhoud 
van het eerste nummer in de collectie dateert 
van 18 september 1830 en dat betekent een 
volledige inhoud over de Belgische opstand. 
Het laatste nummer van de De Standaard kwam 
een jaar later uit op 30 september 1831 en dat 
was het veertigste nummer. 
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John Frost op de voorpagina van een 
dagblad te Londen (11-7-2005) 
 

 
 
Wie kent hem niet? Met zijn 85 jaar “still going 
strong”. John Frost en zoals hij zichzelf terecht 
noemt “Great Britain’s no.1 newspaper collector” 
Hij heeft het voor elkaar! John verscheen op de 
voorpagina van de Londense “Daily Star” als  
 

“Hero WW2” (want hij is een van de bevrijders 
van ons land) met naast hem “hero 7/7” en dat 
is ene Susie, die de bomaanslag in de metro 
van Londen overleefde. 
Samen prijken zij breed op de eerste pagina van 
het dagblad, dat verder met de grote kop “TRUE 
BRITS” wil aantonen dat de Engelsen zich niet 
laten intimideren door terroristen en samen 
boven de twee op de plaat wordt de massale 
bijeenkomst op Trafalgar Square weergegeven 
die daar de Tweede Wereldoorlog herdenkt. 
John was bovendien uitgenodigd op de thee bij 
Prins Charles en Camilla en later liep hij trots in 
de grote mars van de veteranen. 
Bijzonder toch: de foto van een fervent 
krantenverzamelaar op de voorpagina van een 
dagblad. 
 
 
De arbeider 
Een tentoonstelling van een deel van je collectie 
brengt ook wel een een nieuw item op. Zo kreeg 
ik in Groningen van een bezoeker spontaan “De 
Arbeider” (sociaal anarchistisch weekblad) van 
17 januari 1931 aangeboden. Toevallig betrof 
het hier een jubileumnummer van het 40-jarig 
bestaan van de krant. Op het voorblad worden 
de leden van de redactie geportretteerd. 
De Arbeider voerde tot 1925 als ondertitel “Vrij 
kommunistisch orgaan van het Noorden”. Het 
blad werd uitgegeven door F. Luitjens te 
Sappemeer. 
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Breda Herald, een nieuw blad 
In april 2005 verscheen te Breda een nieuw 
gratis huis aan huis verspreid, 14 daags, blad 
“Breda Herald”, een uitgave van de “Herald 
Papers Group”, Amstelveen, Ramsgate, met 
een oplage van 47.500 exemplaren. 
Het blad heeft naast de noodzakelijke 
advertenties in 24 bladzijden veel redactioneel 
nieuws. 
Een enorme kop op de voorpagina geeft aan dat 
binnenin ook nog wel iets bijzonders te lezen is 
en dat klopt. Naast een geïllustreerd artikel 
“Breda ontbloot”zijn er artikelen met leuke 
aanhef, zoals “Opgewonden nonnen”, “Beatrix 
hertrouwt”, “De ballen van Willem III”, 
“Heemhoofden”,..etc 
“Zwart lintje” is een rubriek waar men de lezer 
vraagt op te geven “welke Bredanaar absoluut 
geen lintje verdient”. 
Een leuke uitgave voor elke collectie ! 
(Postbus 3100, 4800 DA Breda) 
 

 
 
Deutsche Zeitung in den Niederlanden 
Onlangs op de kop getikt het allereerste 
nummer van de “Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden” van 5 juni 1940. Ik neem aan dat 
dit nummer niet erg zeldzaam is maar zelf zag ik 
het nog nooit eerder. 
 

Zonder een bijzeondere aankondiging op de 
voorpagina ter introductie wordt gewoon 
begonnen met het nieuws van de dag, compleet 
met foto van Adolf Hitler en Keitel. 
Alleen een “Grussworte an die Deutsche 
Zeitung” staat in kader op de eerste pagina, 
ondertekend door Seyss-Inquart en 
Christiansen. 

 
 

 
 
Leuke advertentie van het destijds succesvolle 
tijdschrift “De Auto” uit 1906 
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Het Belang van Limburg en de drie uniek 
Aardbeienstunts 
De Belgische krant viel op in de hangers van de 
kiosk op 9 juni 2005. “Het belang van Limburg” 
uit Hasselt had het groot op de voorpagina: 
“unieke stunt. Krant vol heerlijk aardbei-parfum” 
en boven die tekst een afbeelding van per 
parachute dalende aardbeien. Zo’n krant moet 
je kopen! Ik moet zeggen de aarbei-parfum viel 
tegen, hoewel het blad hiervoor 50 liter geurstof 
nodig had om met behulp van sproeiers de 
zijkanten van de papierrollen te benevelen. 
Een tweede stunt bestond uit het gratis uitdelen 
van aardbeien in 43 Limburgse dorpen, 
waarvoor een hoeveelheid van 35.000 kg van 
de sappige vrucht nodig was. 
De derde stunt is voor de krantenverzamelaar 
het collectors item bij uitstek. De 
aardbeienaanbieding werd namelijk afgedrukt 
op transparant papier en moet een moeilijk 
drukproces zijn. Van de vier bladzijden kunnen 
er maar twee bedrukt worden. Een op gewoon 
papier gedrukte middenpagina zorgde voor een 
leuke compositie. De tekst op het transparante 
papier werd gedeeltelijk afgedrukt en de tussen 
gevouwen papier-pagina zorgde voor de 
aanvulling van die tekst. Heel leuk gevonden! 
Volgens de krant zelf zou het een “heuse 
primeur zijn in de Belgische 
Krantengeschiedenis”; hoewel het blad verder 
schrijft dat de Suddeutsche Zeitung het eerder 
deed op boterpapier. 

 
 

D’Olde Zwolse Courant 1913  
Ik heb me altijd al afgevraagd wat het voor 
krantjes waren die zich al zo lang in de collectie 
bevinden. Niemand kon mij tot nu toe enige 
informatie verschaffen over deze blaadjes 
waarvan ik het 2e en 3e nummer heb, gedateerd 
9 en 19 augustus 1913. 
“d’Olde Zwolse Courant” is de titel van de vier 
pagina’s tellende krantjes. Ze zijn volledig in 
zogenaamd oud-hollandse taal opgemaakt en 
de p[rijs was 2 stuyvers. Waarschijnlijk zijn het 
publicaties die werden uitgegeven t.g.v een 
expositie, zoals “Oudt-Leyden’s 
Nieustydinghe”uit 1908 en de “Oud-Holland’s 
Nieustydinghe” van 1895 uit Haarlem (waarvan 
overigens 174 nummers het licht zagen). 
 

 
 

 
 
Omdat er veel over een jaarmarkt wordt 
geschreven was dat misschien de gelegenheid 
van die uitgave? Twee pagina’s satirische tekst 
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en twee pagina’s advertenties. Zelfs de 
“Nieuwstydingen” horen de lezer te amuseren. 
Opvallend is het bericht van buitenlandse 
bezoekers aan een jaarmarkt, die onderdak 
krijgen. 
 
Ik zoek iemand die iets weet over deze uitgave 
en natuurlijk een eventuele eigenaar van het 
eerste nummer, waarin wellicht iets duidelijker 
wordt. 
 
 
De herinnering aan de bevrijding in 1944/45 is 
overal in de plaatselijke dagbladen herdacht met 
talrijke geïllustreerde artikelen en 
supplementen. 
Een van de aardigste van deze extra-uitgaven 
was de speciale bijlage van het Eindhovense 
weekblad “Groot Eindhoven” van 15 september 
(nr.38) dat met “De Vrijheidscourant” een extra 
editie bracht met de grote kop op de 
voorpagina:  “Jongens Bedankt ! ” 
Dit nummer beslaat vier pagina’s met  
bevrijdingsnieuws en aan de achterkant een 
oude advertentie van Philips met de eerste 
aanbieding van TL-buizen en dat over de gehele 
pagina, inlijsting waardig. 
 

 
 
Sinds enige jaren verschijnt in Londen het 
maandblad “Revolution”, orgaan van de 
“Solcialist Youth Movement”. 

Het nummer 64 bracht foto’s van de 
mishandeling van gevangenen in Irak op de 
voorpagina en noemt Bush en Blair “War 
Criminals” 
 

 
 
 
Zoals andere kranten (“Het Volk” en “Algemeen 
Dagblad”) deden, heeft nu ook de “Gazet van 
Antwerpen” van 8 september 2004 op elke 
pagina, met uitzondering van de 
advertentiepagina’s, een stripfiguur getekend. 
Op alle 64 pagina’s wordt de Robbedoes-strip 
een nieuw leven ingeblazen. 
Image Robbedoes 
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Voor kinderen van zeven tot tien jaar verscheen 
het eerste nummer  (Introprijs € 1,-) van de 
“Kids Week Junior” op 10 september 2004 in 
een eerste oplage van 35.000 exemplaren. 
 

 
 
 

 
 

Mon Quotidien 
Een kinderdagblad in Frankrijk 
In nederland verschijnen sedert enkele jkaren 
de weekbladen “Kidsweek” en “Kidsweek 
Junior”. In Frankrijk wordt sinds 1995 “Mon 
Quotidien” uitgegeven voor kinder van 10-14 
jaar. Het is een blad dat dagelijks uitkomt met 
“in tien minuten nieuws rond de wereld”. Dit 
dagblad is een uitgave van Play-Bac dat in 1986 
als Play-Bac-Presse werd opgericht door een 
onafhankelijke groep van enkele mensen, die 
inmiddels is uitgegroeid tot een net van 75 
medewerkers. 
Het blad wordt aangeboden voor 42 Euro voor 
100 nummers, waarbij de abonnee nog 
geschenken krijgt als premie. 
In 1998 begon Play-Bac met een tweed en 
derde blad dat eveneens dagelijks verkrijgbaar 
is, n.l. “Petit Quotidien”, bestemd voor kinderen 
van 7-10 jaar en “l’Actu” dat geschikt is voor de 
leeftijd van 14 jaar en ouder. 
 

 
 
Tot slot kwam in januari 2005 een vierde uitgave 
tot stand, “Quoti”, voor de kleinste kinderen van 
5-7 jaar. In dezelfde maand bedroeg de 
gezamelijke dagelijkse oplage 185.000 
exemplaren. 
 
Het nieuws in de kinderdagbladen van 5 april 
2005: 
l’Actu brengt op de voorpagina het nieuws van 
de dood van de Paus “Les Catholiques pleurent 
Jean Paul II” en 6 pagina’s van de 8 behandelen 
dat nieuwsfeit. De resterende bladzijden geven 
ander nieuws in het kort, een strip en enkele 
reacties van kinderen van die leeftijd, met foto. 
Mon Quotidien van dezelfde datum, op de 
voorpagina een biddende Paus met op de twee 
volgende een historische schets van de 
overledene, de rest van het blad verzorgt 
interviews met kinderen en bespreekt 
tekenfilms. 
Le Petit Quotidien van die dag heeft ook een 
Pauselijk front en noemt die uitgave een 
“Numéro Special”. Het beslaat slechts vier 
bladzijden met de wat meer kinderlijke 
voorstelling van het Pauselijk verscheiden. De 
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achterzijde wordt volledig ingenomen door een 
strip voor die leeftijd. 
Quoti geeft geen nieuws en drukt op de 
voorpagina een gorillakop af met op de 
achterkant van de 4 pagina’s een drietal 
tekeningen voor de 5-jarigen. Beide 
middenbladzijden vormen een poster met 
afbeelding van een gorilla en alle 
merkwaardigheden van dat beest in 
verhaaltrant. 
 
Het is een leuk viertal maar past dat in de 
collectie van een dagbladverzamelaar? Toch 
wel lijkt me want het geeft actueel nieuws en 
verschijnt dagelijks. (www.monquotidien.com) 
 
Recente veiling bij Bernaerts in Antwerpen 
Op 23 juni 2005 werd bij Bernaerts te 
Antwerpen een veiling boeken, grafiek en 
prenten gehouden. Opvallen was een partij 
ephemera (nrs. 2100-2158) waaronder een 
aantal oude couranten, voornamelijk 
Nederlandse exemplaren uit de periode 1795-
1860 en steeds 2 á 3 kranten per lot. Overigens 
bekende titels die al eens werden aangeboden 
in ons clubblad. 

 
Op een enkele uitzondering na werden die 
kranten niet verkocht. Enkele pronkstukken, 
zoals een “Verhael” uit 1619 van Verhoeven (nr. 
2150) bracht 2200 Euro op excl. kosten. Een 
“Verhael” van de 4-daagse zeeslag (nr.2157) 
met een authentiek verslag van ondermeer 
Johan de Wit ging weg voor 110 Euro. 
 
 
John Evelyns dagboek en de London 
Gazette 
In 1995 werd een groot deel van de bibliotheek 
van de bekende dagboekschrijver John Evelyn 
(1620-1706) geveild waaronder zijn befaamde 
dagboek dat verslag doet vanaf zijn geboorte tot 
een week voor zijn dood in 1706. 

 
Het dagboek werd in de loop der tijd keer op 
keer opnieuw uitgegeven en het is prettig te 
lezen over het dagelijks leven in de 17e eeuw. 
Zo’n heruitgave kan aangeschaft worden voor 
een zeer geringe prijsIn dat dagboek las ik op 
pag. 457 dat Evelyn bij zijn bezoek aan de vloot 
op 2 juni 1672 aanwezig was bij de begrafenis 
van de Franse generaal Rabiniere die eerder in 
een zeeslag met de Hollanders het leven 
verloor. De dagboekschrijver verwijst naar het 
rapport in de London Gazette.  
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Ik vond dat nummer en las dat verslag op de 
voorpagina! Het is heel bijzonder om een 
nieuwtje uit een dagboek te vinden in een 
origineel stuk uit de collectie, stammend uit de 
tijd zelf! 
 
 
 
Veiling Verhoeven Collectie in 1957 
In 1957 werd tijdens een beiling in Brussel uit 
een bibliotheek een zeer waardevolle 
gebundelde collectie van 45 kranten an 
Abraham Verhoeven (periode 1618-1622) 
aangeboden. Waar waren toen Blommeart en 
Nierynck? De laatste heeft de catalogus nog op 
tijd in handen gehad mara is nooit aan een bod 
toegekomen omdat zoiets toch niet in handen 
kon komen van een beginnende verzamelaar 
met zeer beperkte middelen....! 
De verzamleing werd voor 34.000 Belgische 
Francs toegeslagen aan de Nederlandse 

antiquair Menno Hertzberger. In die tijd was zo’n 
bedrag bepaald niet gering. 
Menno Herzberger heeft die Abraham 
Verhoeven collectie naderhand ten geschenke 
gegeven aan de Belgische Koning Leopold, 
omdat hij vond dat een dergelijke historische 
verzameling in Belgie thuishoorde. Een royaal 
gebaar ! 
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Een zeldzame krant ! 
De “Gazette van Ruremonde” is een krant waar heel weinig van bekend is. Het enige (en eerste) 
nummer van 3 januari 1726 bevindt zich in het Rijksarchief van Limburg. 
Het was de voortzetting van de “Ruremontse Post-Tiding” en hiervan is het enige bestaande 
nummer 22 van 28 mei 1716 in de Stadsbibliotheek van Maastricht. Ook in het Rijksarchief van 
Limburg is het enige exemplaar (nummer 1 van 5 januari 1736) van het vervolg van eerstgenoemde 
krant: de “Weeckelyke Ruremontsche Post-Tydinghe” aanwezig. 
Van elk dezer titels is dus slechts één exemplaar bewaard gebleven.  
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