
KRANTENNIEUWS UIT 1870 medegedeeld door J.G.M. Boon 

Volgens een mededeling aan de lezers in de editie van Maandag 31 Mei 1869 was het toen 
bijna vijfjaren geleden, dat redactie en uitgevers besloten tot het uitgeven 'van een vrijzinnig 
orgaan' in de stad Utrecht. 
Aangemoedigd door de belangstelling werd ruim een jaar later de N.U.C, een dagblad. 
Hiermede had men echter te hoog gegrepen, want met ingang van 6 juni 1869 moest men 
zich beperken tot een uitgave éénmaal per week (op Zondag). 
'Bovendien is de politieke strijd voor het grootste gedeelte in een partijstrijd ontaard, 
waarvoor de tegenwoordige redactie niet mee wil strijden. ' 
'Door de uitgifte van dit blad meenen wij reeds getoond te hebben en in 't vervolg nog verder 
te zullen bewijzen, veel voor de liberale zaak over te hebben, en wij twijfelen niet of dit zal 
door allen, die het wel meenen naar waarde geschat worden. ' 

De uit bovenbedoelde krant en hieronder aangehaalde artikelen zijn volkomen willekeurig 
gekozen, zij het dat gelet is op beknopte en populaire mededelingen. De tussen aanhalings
tekens geplaatste tekst is letterlijk overgenomen. Ingeval deze tekens ontbreken, is een en 
ander samengevat of aangevuld door ondergetekende. 

Degene, die niet bekend is met kranten uit vroeger tijd, krijgt op grond van het door mij 
bijeen gebrachte materiaal wellicht een vertekend beeld omtrent de werkelijke waarde van 
kranten als historisch bronnenmateriaal. Men vindt er immers meer in dan alleen maar leuke 
en aardige mededelingen. Kranten verstrekken veelvuldig zakelijke inlichtingen - en visies! 

omtrent gebeurtenissen enz., die niet te vinden zijn in andere bewaard gebleven 
bescheiden. 

Een systematische bewerking ervan is dan ook een zaak, waarvan men de waarde niet moet 
onderschatten. Voor een enigszins bekwame werkgroep een uitnemend object. Wie zich voor 
deze materie mocht interesseren, late het weten! 

Ter voorkoming van een misverstand: ingeval men in bibliotheken berustende jaargangen 
wenst te raadplegen, zal men dit slechts kunnen doen in een 'berschermde'omgeving, zoals 
dat ook het geval is met archiefstukken. Erg jammer natuurlijk, dat dit niet mogelijk is in de 
eigen huis- of studeerkamer! 

N . 1372 Zondag 11 December. 1870. 
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2-1 'De gemeenteraad van Schoterland heeft als bezuinigingsmaatregel bepaald, de 
straatverlichting aldaar met 1° Jan. te doen ophouden. 
'Het plan om Calais en Dover door een tunnel te verbinden schijnt geheel opgegeven te 
zijn wegens de enorme kosten aan die onderneming verbonden en die op 120 millioen 
gulden gesteld worden. 
Om eenigszins te kunnen rendeeren, moeten dagelijks 25000 reizigers tegen f 3 , - per 
persoon door den kanaal-tunnel vervoerd worden. 
Bovendien zou de duur van het onderzeesche werk ook een groot bezwaar opleveren. 
De Theems-tunnel toch, die 1200 voet lang en 38 voet breed is, en meer dan 7 
millioen gulden gekost heeft, werd in het jaar 1824 begonnen en eerst in 1843 
opengesteld.' 

9-1 'De verwisseling van het jaar heeft zich weder, als naar gewoonte, gekenmerkt door 
onderscheidene onheilen en ongeregeldheden, meest allen het gevolg van het ellendige 
misbruik van sterken drank.' 

16-1 Beroep naar de Hervormde kerk te Haastrecht aangenomen door Ds De Voogd uit 
Arkel. De gemeente was per 20 December 1869 vacant geworden wegens verleend 
emeritaat aand Ds J.J.W. Diemont na 54-jarige dienst. 

6-2 Een in 1863 van staatswege ingestelde commissie om rapport uit te brengen over 
kinderarbeid in fabrieken, had eind 1869 éénvijfde deel van het verslag gereed. De 
meerderheid van de commissie zag alleen heil in verplicht schoolonderwijs. Men 
hoopte echter dat dit niet nodig zou zijn, doch wanneer het niet anders kon, wilde de 
commissie zich er niet tegen verzetten. Men vond dat de fabrikanten zelf het 
schoolgaan moeten bevorderen, want het is ook hun belang. 
'Al ware 't slechts hierom dat het lichamelijk, verstandelijk en redelijk ontwikkelde 
kind later een krachtiger, een beter arbeider zal zijn, dan die akelige oude-mannetjes 
en oude-vrouwtjes, die wat hun leeftijd betreft, nog tot de kinderen behooren.' 

20-2 Ds A. Kuyper, pred. bij Ned. Herv. gemeente te Utrecht, naar Amsterdam beroepen na 
2]/2 jarige dienst te Utrecht. Op 31 juli hield hij zijn afscheids predikatie 
(Openbaringen 3 : 11b). 

27-2 Naar aanleiding van de opening van het Suez-kanaal had op initiatief van Prins Hendrik 
een drieledige commissie de mogelijkheid van een Nationale Stoomvaart op Ned. Indië 
onderzocht. 
'Het handelsverkeer met Java beloopt jaarlijks 50 millioen gulden bij den uitvoer, 96 
millioen bij den invoer en 14 millioen bij den doorvoer. 
Het personen-verkeer is ook zeer belangrijk, terwijl jaarlijks een contingent van 2000 
militairen naar O. Indie wordt uitgezonden. Voorname particulieren en ambtenaren 
verkiezen meest de reis per landmail, doch voor handelsartikelen is deze te kostbaar. 
Toch doet zich ook voor goederen de behoefte aan spoed steeds meer gevoelen.' 
'We brengen de woorden in herinnering van den Franschen gezant de Buzanval, die in 
1597 als iets zeer buitengewoons verhaalde, dat de Hollanders de heen- en terug reis 
naar en van Indie hopen te doen in minder dan drie jaren.' 

27-2 'Een blad te Kiew in Rusland bericht, dat daar onlangs uit Parijs een jonge 
Franschman, Croix genaamd, op een vélocipède is aangekomen. Hij had de reis gedaan 
over Weenen, Krakau, Lemberg en Gitomir. Overal was de verbazing groot; doch 
nergens grooter dan in de Russische dorpen en stadjes, waar men hem voor een 
tovenaar of voor den duivel zelf hield.' 
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Slemp-Poeders 
naar het een1g echte recept bereid, geeft een aan-
genamen, gezonden en goedkoopen winterdrank. 
Elke poeder, met gebruik voorzien, kost lOOta. 
geschikt voor 3 kan melk, bij 6 »tak* 55 Cts. 
en per dozyn f 1,—. 

Dépôts alhier bij den Heer E. J . J A N S 
(firma : Gez. TAATS) , Jacobiebrug H. 23 en 
F . H. K L O K K E , Confiseur. 

Men wachte zich voor namaaksels 
en lette das op het Adres, bij elke 
poeder gevoegd. 

URBANUS PILLEN, 
bereid volgens het aloude eo echte Kecept, 

waarop men ia het bijzonder attent maakt. 
Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG 

en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING. 
Zij zyn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE 
in het BLOED, en UITSLAG der HUID, zgn 
ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. 
Verzegelde doozen en dubbele doozen zgn verkrijg
baar bij de H.H.: 
Amersfoort, Vermolen. 
Amsterdam. M. Cléban \ Co., 

Droogisten, Heilige Weg, 321 
en Huidenstraat, No. 278. 

Arabern, Gebr. v d.Heuvel. 
Bommel (Zalt),/. V.d Vegle. 
Breakelen, / . Vlaanderen. 
Brielle, L. C. A ruijne, Ver 

koophnis. 
Ooienburg, A. Niesten. 
Delft , E. W. ie Kruijff. 
Deventer, Gebr. Timan, in de 

Korte bisschopsstraat. 
Doetincbem, W. J. Raadgeep. 
Driebergen , A. van S'ooten. 
Goriochem, J. P. Latonder. 
Gouda, L. Schenk. 
Harmeien, J. C. Haatte. 

lemmerstraat, h. Bakkersteeg 
Maarssen, O. Prillevitz, 
Naarden, J. L Hagoort. 
Nijmegen , W. van Crimpen. 
Rotterdam , A. v. d Toorn, 

Weste Wagenstraat. 
Schiedam , 1). Maltha. 
Tiel, A. J. Faatten. 
Utrecht, .F. Altena, Steenweg, 
over de Donkerstraat, 872. 

Vianen, Wed. L. Florie geb. 
M. den H ar tog. 

Vreeland, P. O. Donk. 
Wassenaar , Wed. H. de Jong. 
Weesp, J. W. Vos. 
Wijk bij Duurst., Wed.C^orn. 
Zaandam, L.Drieseher Wi. 618 

vroeger J. W. Knipteheer. 
Hilversum, A. de Wit, Wt. Zutphen , J. liassclo. 
Leijden, J.T.Terburgh, Haar-1 

LET WEL 
Ujr= Men wordt instantelijk verzocht wel attent 

te willen zijn, dat door ons bij niemand anders te 
Utrecht dan bij F. ALTENA, op het Steenweg, 
de Urbanus Pillen , bereid volgen» iet oude en 
eckte Recept, in Dépôt zijn verkrijgbaar gesteld. 
Zoo mede in de hierboven opgegeven Sleden en 
Plaatsen , dan bij hierboven genoemde Dépóthouderi. 
In elk doosje is een billet, voorzien met de eigen
handige naainteekening van de vervaardigers Wed. 
K.UENEN EN ZOON, Apothekers, welke Hand-
teekening zich ook bevindt op het Zegellak, waar
mede de doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken 
ile gebruikers instantelijk daar wel op te letten , 
en raden hun aan wel toe te zien, bij wien men 
de Doosjes Pillen haalt. Alleen die doosjes, 
waarin een billet met onze Handteekening i s , 
zich aan te schaffen , en zich te wachten voor het 
gebruik van de vele namaaksels. 

EENE GEZONDE VASTE MINNE 
2 a 3 maanden Kraams en van aanbeveling 
voorzien, wordt ten spoedigste g e v r a a g d 
Adres in persoon of met fra ico brieven, onder 
letter A bij den Boekhandelaar J. BERGE, 
Goudscheweg te Rotterdam. 

\ * Een J U F V R O U W van goeden huize, 
28 jaar en vim de P G\, biedt zich aan 
ter assistentie in eene fatsoenlijke familie. Er 
zal meer op eene goede behandeling, dan wel 
op salaris gelet worden. — Franco brieven 
onder Lt. X. I J . Z. aan het Advertentie-Bureau 
Voor-Clareuburg alhier. 

Men zal op I t i n g s d a i r , 
d e n »S M a a r t 1870, des 
morgens ten elf ure, te Mont-
foort, in bet Logement DE 
ZWAAN, van den Heer J. 
V L O O S W I J K , in het open

baar verkoopen : 

1. Een HUIS met E R F , GROND en 
B O U W L A N D , te zamen groot 99 Vierkante 
Roeden, 80 Vierkante Eïlen, onder WiUeskop. 
Verhuurd aan W. VAN D I J K en J. VAN 
S C H A I K , tot 1 November 1872, voor/240.— 
's jaars. 

2. Een perceel uiterdijks BOUWLAND en 
W E G , b e z e t m e t S t e e n a a r d e , te zamen 
groot 3 Bunders, 54 Vierkante Roeden, 30 
Vierkante Ellen, onder WiUeskop Verhuurd 
aan L. BIERMAN en C. SCHEEL, tot Kers
mis 1872, voor / 4 2 0 - 's jaars. 

3. Een perceel uitmuntend BOUWLAND 
en KADE, groot 31 Vierkante Roeden, 20 
Vierkante Ellen, onder Montfoort in de Prui-
menstraat. Verhuurd aan C. VAN DEN BERG, 
tot 1 January 1873, voor ƒ 40.— 'sjaars. 

4. Een perceel zeer goed BOUWLAND en 
W E G , te zamen groot 33 Vierkante Roeden, 
30 Vierkante Ellen, onder Montfoort en tin-
schoten, buiten de Heeswijkerpoort Verhuurd 
aan J. B. DADELBEEK, tot 1 November 
1872, voor ƒ 54.— 'sjaars. 

5. Eene BOEREN H UIZ1NGE, met STAL
LING voor 5 Kóebeesten en BERG, E R F , 
GROND, BOUWLAND en W E G ; te zamen 
grpot 1 Bunder, 25 Vierkante v Roeden, 48 
Vierkante Ellen, genaamd DE LANGE BOOM
GAARD, te Montfoort, buiten de Heeswijker
poort. Verhuurd aan L BIERMAN, tot 1 
Januarij en 1 Mei 1873, voor ' 1 7 5 — 'sjaars. 

6. Een perceel zeer goed BOUWLAND, 
groot 1 Bunder, 15 Vierkante Roeden, 60 Vier
kante Ellen, onder Linschoten. Verhuurd aan 
J. SCHEEL en C. SCHEEL, tot 1 November 
1872, voor y 120.— 's jaars. 

Breeder hij Billetten en nader onderrigt ten 
Kantore van den Notaris BORRET to Utrecht, 
en bij den Heer J. NIEUWESTEEG, Riet
dekker te Montfoort. 

Prof. P 
weder Geheel Nieuv 

Wonder! Wond 

OPTISCHE 
uit de Koninklijke 

Standplaats VRE 
Schot 

Opening: Z a t n r d a g 
6 u u r en vervolgens < 

N . . 1 . De Gel 
De W« 
De Mir 

Een enkele houten 
groot doorschijnend gl 
vr i j , is nergens aan 
midden van het publ 
men verlangt en bea 
vraag. 

N°2.Hetopst 
Het wonderbaarlijk 

Eene dame zweeft in 
aan bevestigd te zijn, 
schouwers; benevens 
tooningen. 

Entrée 49 en 25 ( 

Tand en 
Spoedige genczin 

door een Inwendig 
De ondervinding 1 

geheel onschadelijk 1 
kleine Pilletjes van 
zoo eigenaardig, en 
van tanden en kiez« 
pijn van welken aard 
geheel bedaart en ni« 

Prijs 60 Cent por i 

Verkrijgbaar bij I 
t» Utrecht. 

„0 ÖOD! VERLAAT 
Lied van LUDC 

met pianobegeleiding, 
Nederlander moet gek 
I n alle plaatsen van 
dan ook met vreugde 
met regt een nieuw V 
Verkrijgbaar bij alle 
bij den Uitgever L J 
te Kampen. 



iPPEß'S 
en pas uitgevonden 

:I Wondervolle 

ILLUSIEN 
lytecbnic te Londen. 

IUBO naast den 
>urg. 

i Julfl des avonds ten 
half uur. 

imzinnige 
iderbaarlijke 
uleuse Hand. 
md, liggende op een 
Deze hand ligt geheel 
sstigd en geplaatst te 
; zij sehrijït alles wat 
roordt in schrift elke 

jen in de luch t 
rijzen van den grond 

lucht, zonder ergens 
heel vrij voor de toe-
; andere optische ver-

MAJU. 

öespijn! 
ïnder terugkeer, 
schadelijk Middel• 

bevestigd, dat dit 
I in den vorm van 
ervaren Geneesheer 

dfiek op de zenuwen 
erkt , dat de hevigste 
oorzaak ook, spoedig 
ïer terugkeert. 

i met gebruik. 

J A N S , Jacobiebrug 

NEEM) MET," 
WALDMAMN 

i Lied, dat door ieder 
en gezongen Worden, 
land is déze uitgave 
oet en dit Lied mag 
li«d genoemd worden! 
khandelaren, alsmede 
ENS VAN HÜLST 

Tegen Jicht en Rhumatiek 
is geen beter middel ter wereld bekend en 
wordt er bepaald radioaal door g e n e s e n , 
dan het 

Smeersel en de Poeders 
van CLAHEMBAUX. apotheker te Senneffe. 

Dit is een onfei lbaar middel tegen hevige 
gewrichts-rhumatiek, verouderde rhumatiek, kneu 
zingen, verlamming, heupjicht, jichtaandoenin-
gen, waterzucht en in het algemeen tegen de 
ziekten der zenuwen. 

Het fleschje Smeersel kost / 1 . 7 6 en de 
Poeders 3 7 } Ct., verkrijgbaar bij de onder
staande Depóthouders in deze Stad : 

J . J. L. VAN H A A E L E M , Vreeburg. 
K. W. HOUTZAGERS, Zadehtraat. 

Bij dezelfde Depóthouders is mede verkrijgbaar : 

MIDDEL TEGEN ALLE MAÀGPIJNER. 
Deze MAAGDROPPELS van Dr. JSTaPPEL, 

uit Londen, worden als onfeilbaar aanbevolen 
aan alle lijders van maagpijnen, hartwater, 
watergal, maagzwakte, slechte spijsvertering, 
zuur, oprispingen, brakingen, bloedbraking, 
windzucht en maagkrampen, kortom : aan ieder, 
die aan zwakke en ziekelijke maagorganen lij
dende is; het fleschje met gebruiksaanwijzing 
kost ƒ 1.50. 

Het Hoofd-depôt van deze beide artikelen 
is bij 

S. B . L E E K , t e Groningen. 

*t* Die welke het .ongeluk heeft een bril 
te moeten dragen- kan het beste oorieelen over 
de last, ongerief en tijdverlies van dat artikel, 
en zoude zeker gaarne ontheven zijn dezelfe te 
moeten gebruiken. Wehm ! er bestaat een mid
del : allen, wier oogen nog niet tot in den boot
sten graad zijn versleten kunnen daarvan ont
slagen worden, door het bestendig gebruik \an: 

DR. CHANTOMELANIS 
O O G EN W A T ER 

% * Van al de middelen die bereid zijn om 
den groei van het Hoofdhaar bevorderlijk te 
zijn, staat de 

OUD CARTHAGENA'S 
ffgplft 

wat haar deugdelijkheid betreft, boven aan. 
Door het gebruik dezer Olie is naen stellig 
onfeilbaar verzekerd, dat het uitvallen van het 
haar ophoudt en dit zijne natuurlijke kleur 
behoudt. De ontdekker van dit krachtig wer
kend middel heeft lang en met de meeste naanw-
keurigheid de geneeskracht en de heilzame 
eigenschappen der planten van O ud-Carthagena, 
in Spanje, onderzocht en door eene allergeluk-
kigste vereeniging van hare hoofdbestanddeelen, 
verkreeg hij eene zainenstelling die zijne ver
wachting verwezenlijkt en die der gebruikers 
overtroffen heeft. Daarbij heeft men 'zorg ge
dragen , de metaalzouten die zoo vaak schadelijke 
uitwerkselen hebben er uit te houden en zoo
doende een haarmiddel verkregen, hetwelk men 
onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal en grijs 
worden Hetzelve is à 60 cents per fleschje 
verkrijgbaar aan het Hoofd-Dépôt te Delft, bij 
A. BREETVELT Az., en verder bij 

Mej. Gez. TAATS, te Utrecht. 
J. J . GROENHUIZEN & C"., te Utrecht. 

Gebr. VAN D I J K , te Baan. 
PH. M E I J E R , te Amersfoort 
W. G KURVEBS, te Harmeien. 

En meer bekende Depots. 

STOTTERAARS 
worden naar eene onfeilbare methode in circa 
18 dagen genezen. Alleen bij genezing wordt 
aanspraak op betaling gemaakt. Onderrigt en 
Conversatie in de Duitsche, Hollandsehe, Fran-
sche ot Engelsche taal. Prospectus en- attesten 
gratis. 

Burgatelnfnr t In W e s t p h a l e n , 

R. VELTKÜP, Spradiarzt. 

Asthma - Hoest - Borstkwalen ! 

BORST EN ASTHM\PILLR\! 
Het hardnekkigste ASTHMA, VEEKOUD-

HEIDSHOEST,BRIKKELHOEST, KRAMP-
HOEST en SLIJMHOEST en borstkwalen, 
wordt door dit óenig, heilzaam en onfeilbaar 
boratmiddeL van een Ervaren Holl. Genees
heer grondig genezen, terwijl het sleepende 
borstkwalen vódrkomt, en den aanleg daartoe 
geheel wegneemt. 

Prijs : enk. flacon Pillen ƒ 1.30 , dubb. ƒ 2.40 
met Brochure. 

Verkrijgbaar bij E. J . J A N S , Jacobiebrug 
te Utrecht. 

KOERIER of REISBEDIENDE 
welke goede reisroute bezit en voorzien van 
de beste Getuigschriften, biedt zich met het 
reizen voor dit saizoen aan. — Blijvend adres 
met franco brieven onder letters C. C. N ' . 4 
bij den Boekhandelaar J . V L I E G E R , Halve-
maanateeg I J . 620 Atmterdam. 

V Bekwame HUISSCHILDERSKNECHTS, 
kunnen dadelijk werk bekomen tegen 1 3 cents 
per uur bij 

H. VAN AMEYDEN VAN DUYM. 
Schilder, Leuvehaven 0. Z. N'. 228 

HOTTEKDAJf. 

Buitengewone bekwaamheden ook buitenge
woon loon. 

(Brieven worden niet aangename*.') 



Terzelfder tijd had men in Friesland een nieuwe naam gegeven aan de vélocipède, die 
van 'ophoepeler', later is men van 'fiets' gaan spreken. 
's Jaars tevoren was een vinding van J. Loeff te 's-Hertogenbosch, t.w. een driewieler 
vélocipède met een 1 Vi PK stoommachine, in het nieuws gekomen. De uitvinder dacht 
hiermee de afstand den Bosch - Utrecht in twee uren te kunnen afleggen. 

27-3 'De heer Kooij, landmeter te Sneek, heeft een boekje uitgegeven, waarin hij voorstelt 
de Zuiderzee af te dammen door een dijk, van Zurich, zuidwaarts van Harlingen af 
over Wieringen tot den Anna-Powlona polder ter lengte van 30.000 meters; de kosten 
worden doorhem berekend op 60 millioen.' 

10-4 'Men verzekert dat Z.M. de Koning en Prins Hendrik ieder voor een bedrag van 
f70.000 hebben deelgenomen in de stoomvaart-maatschappij Nederland.' 
Deze maatschappij ging de verbinding met Ned. Indië onderhouden. 
Terzelfder tijd werden plannen beraamd om een goede verbinding met Amerika tot 
stand te brengen. De verwezenlijking ervan schijnt niet zonder een concurrentiestrijd 
gegaan te zijn. Eén van de latere initiatief-nemers was de Ned. Stoomboot-maat
schappij. 

8-5 'Tot notaris te Oudewater is benoemd de heer CA. van Blaricum, cand. notaris te 
Utrecht.' 

15-5 'Te Venlo is eene dame benoemd tot volontair bij den Staatsspoorweg, om werkzaam 
te zijn op het station aldaar. Dit is het eerste voorbeeld van dien aard-in ons land, dat 
waarschijnlijk nu wel verdere navolging zal vinden.' 

22-5 'Gisteren, Vrijdag, heeft de Tweede Kamer, na eene vijfdaagsche discussie, het 
wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf aangenomen met 48 tegen 30 stemmen.' 
'De Eerste Kamer heeft met 20 tegen 18 stemmen de wet tot afschaffing der doodstraf 
aangenomen'(editie 18-9). 

'Het Prov. Gerechtshof heeft Reinier Cornells de Groot, oud 34 jaren, arbeider te 
Ingen, die den veldwachter Bos te Reenen zoodanig verwondde dat deze na eenige 
dagen overleed, tot de doodstraf veroordeeld. Men kan aannemen, dat dit het laatste 
doodvonnis is hetwelk in ons land wordt uitgesproken, daar inmiddels de wet tot 
afschaffing der doodstaf is afgekondigd' (editie 2-10). 
De editie van 25-12 vermeldt de mededeling, dat de Hooge Raad dit arrest, gewezen 
door het Hof van Utrecht, had vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof van 
Zuid-Holland 

'Door de afschaffing der doodstraf is het ambt van de beul komen te vervallen; de 
Minister van Justitie heeft daarom voorgesteld zijne begrooting in dien zin te wijzigen. 
Aan den tegenwoordigen functionaris en zijne assistenten is eene toelage verzekerd van 
2 / 3 deel van traktement, te samen f 1336.' (editie 16-10). 

'Naar men verneemt worden dezer dagen, op last van den Min. van Just., al de in den 
lande aanwezige schavotten, guillotines en dergelijke werktuigen naar 's Hage 
overgebracht, ten einde in een daartoe ontruimd lokaal boven de gevangenpoort 
bewaard te worden (editie 11-12). Omtrent deze gevangenpoort staat in de editie van 
17 juli: in den Haagschen Gemeenteraad hebben de stemmen gestaakt over het 
voorstel tot een gunstig praeadvies aan den Minister, omtrent de wegruiming der 
Gevangenpoort.' 
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12-6 'De Postwet is deze week bij de Tw. Kamer in behandeling. Art. 1 - het uniformport 
van 5 Cts., mits te frankeeren - is aangenomen.' De per 1 januari 1871 in werking 
getreden Postwet betekende een hervorming van het postwezen. 

26-6 'De Walvischvaart, vroeger zulk een belangrijken tak van onze visscherijen, had in de 
laatste jaren geheel opgehouden te bestaan. Thans schijnt zij weder te herleven; door 
Z.M. de Koning is althans bewilliging verleend tot de oprichting eener naamlooze 
vennootschap Nederlandsche Walvischvaart, te vestigen te Rotterdam. Voorlopig zal er 
met één stoomschip worden aangevangen.' 

Tot Doctor in de Rechten gepromoveerd te Utrecht: W.F.J. van Lijnden, geb. te 
Doorn, op het proefschrift 'Het inkomen der Kroon.' 

17-7 'Den 13 dezer maand heeft de voor de R. Katholieke kerk zoo belangrijke beslissing 
omtrent de onfeilbaarheid des Pausen plaats gehad; 450 vaders stemden vóór, 62 vóór 
doch onder reserve en 88 tegen.' 
'Zaterdag jl. is Mgr. Schaepman, Aartsbisschop der R. Kath. van Utrecht, alhier uit 
Rome aangekomen. Zondag daaraanvolgende is in de Katharijne kerk een plechtig Te 
Deum voor de behouden terugkomst van den Bisschoop gezongen.' (editie 31-7) 

'Een gerucht zegt, dat onze Regeering voornemens is, in overleg met Engeland, de kust 
van Guinea te verlaten. Een spoedige beslissing is voorzeker wenschelijk, daar deze 
bezitting nu, behalve de expedities jaarlijks 1 Vi ton kost, zonder dat er pogingen 
worden gedaan om haar productief te maken.' 
Van dit gebied in Afrika is in 1872 afstand gedaan. 

25-9 'Maandag jl. werd de zitting der Tweede Kamer door Z. M. den Koning geopend met 
de gebruikelijke troonrede, die ditmaal weinig nieuws verkondigt. Er heerscht een 
tamelijk opgeruimden, wel eenigszins optimistischen toon in de beschouwing van het 
afgelopen jaar en den toestand van het oogenblik.' 

2-10 'De bevolking van het koninkrijk der Nederlanden bestond op 31 Dec. '69 uit 
3.652.072 zielen.' 

9-10 'De heer J. v. Gennep wijst in een ingezonden stuk in de N. R. Ct. op den man 
(Multatuli), die door zijne geschriften hier te lande het eerst de geesten heeft wakker 
geschud omtrent Indië, en die nu in het buitenland ziek naar lichaam en geest 
rondzwerft, aan armoede en ontbering ter prooi.' 
Om de schrijver van de Max Havelaar, onder het pseudoniem Multatuli (die veel 
geleden heeft), te steunen, werd een actiecomité opgericht. 'Dat het niet in het plan 
der commissie ligt om, zelfs in het gunstigste geval, aan den heer Dekker een 
werkelooze toekomst te verzekeren; wat zij wenscht is, hem van de knellende, 
neerdrukkende broodzorgen te bevrijden en vooral ten behoeve zijner vrouw en 
kinderen werkzaam te wezen.' (editie 4-12) 

6-11 'Het bevestigt zich dat een viertal onzer ministers hun ontslag aan Z. M. den Koning 
hebben aangeboden. Wat de Ministers van Justitie en van Buitenlandsche Zaken 
betreft, zoo hebben zij nooit groote sympathie bij de Kamers gevonden; hunne 
handelingen getuigden dan ook gewoonlijk niet van groot talent, vooral niet in het 
verdedigen hunner voorstellen in de Kamer. Tot hun aftreden zal voornamelijk het 
ongunstige verslag van de afdeelingen der Tweede Kamer over hunne begrooting 
aanleiding gegeven hebben. 
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Het ongunstig oordeel over de Begroting van Oorlog zal waarschijnlijk ook de reden 
van aftreding voor den Generaal v. Mulken wezen; de overigens hoogst bekwame en 
zeer achtenswaardige doch reeds hoog bejaarde krijgsman schijnt niet tot de 
gewenschte ingrijpende veranderingen te willen of te durven overgaan. 

Van den Minister van Koloniën wordt gezegd, dat de staat zijner gezondheid zijne 
onmiddellijke aftreding vordert, 't Is mogelijk en wij hebben geen reden om er aan te 
twijfelen; doch wij merken alleen op dat de staat van 's Ministers politieke gezondheid 
zeker even weinig gunstig is als die van zijn lichaam.' 

13-11 'De Tijd meldt, dat op eene vergadering van aanzienlijke katholieken, den 5 Nov. (te 
Utrecht) gehouden, een adres aan Z.M. den Koning is ontworpen, ten einde 
voorziening te vragen tegen de overweldiging van den Kerkelijken Staat. Het ontwerp 
zal in circulatie en weldra ter algemeener kennis worden gebracht.' 

Het gebied waarin de Paus wereldlijke macht bezat was in vroeger tijd vrij omvangrijk. 
In 1860 werd het grootste deel bij Italië ingelijfd en tien jaar later ook Rome. 
Sedert 1929 is de Paus weer soeverein vorst over een deel van Rome, Vaticaanstad 
geheten. 

4-12 i k acht mij gelukkig een middel aan de hand te kunnen doen tot het bewaren, 
langdurig bewaren van het vleesch. 't Is niet pas ontdekt maar door enkele gezinnen 
sinds jaren in toepassing gebracht en onfeilbaar bevonden. Men zoute namelijk het 
vleesch, voor versch of later gebruik, op de gewone wijze in; daarna giete men goede 
karnemelk zachtjes aan langs de randen van de kuip, het vat, pot of schotel tot de 
melk een paar vingers breed boven het vleesch staat. Dit is alles. Bij gebruik moet men 
het stuk vleesch even in frisch water zetten om de melk er af te spoelen, en dan zal 
men bevinden, dat het vleesch, zelfs na een jaar, de eerste verschheid en zuiveren 
smaak behouden heeft, alsof het beest pas geslacht was.' 

25-12.'De algemeen beminde Prinses Frederik werd woensdag jl. met groote plechtigheid in 
het vorstelijke familiegraf bijgezet. 
Vóór dat het lijk van het huis de Pauw onder Wassenaar afging, had aldaar een 
huiselijke godsdienstige plechtigheid plaats onder leiding van Ds v. Rhijn, pred. te 
Wassenaar. Aan de geopende grafkelder in de kerk te Delft werden de leden van het 
koninklijke Huis toegesproken door den hofprediker Ds Ruitenschild, waarna de kist 
door den Minister van Justitie met het rijkszegel verzegeld werd. Behalve door Z.M. 
den Koning, den Kroonprins en Prins Alexander, waren ook een groot aantal 
vertegenwoordigers van vreemde mogendheden tegenwoordig.' 

Uitvoerig was de berichtgeving over de meedogenloze strijd tussen Duitsland en Frankrijk, 
die in 1871 resulteerde in wat Von Bismarck, minister president van Pruisen, met deze door 
hem uitgelokte oorlog gehoopt had te kunnen verwezenlijken: een Duitse bondsstaat onder 
Pruisische leiding. Oorlog met Frankrijk betekende immers een gevaar voor alle Duitse 
staten, zodat de eenheid van dit land als een middel kon worden gepropageerd tot afwending 
van een onderdrukking door een vreemde mogendheid. 
Koning Willem I van Pruisen werd begin 1871 inderdaad tot keizer van Duitsland 
uitgeroepen, welk keizerrijk stand hield tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen 
keizer Willem II het land moest verlaten (hij vestigde zich in Doorn). In 1918 werd Duitsland 
een bondsrepubliek. 
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Allerlei organisaties en comité's kwamen van de grond of hernieuwden hun activiteiten met 
het oogmerk oorlogshandelingen tussen de volkeren te verhinderen en een eeuwig durende 
vrede te bewerkstelligen. Hulpverlening aan de oorlogsslachtoffers, zowel via het Rode Kruis 
als door particulier initiatief geschiedde vanuit vele plaatsen. De strijdende partijen stemden 
echter niet altijd in met de goedbedoelde pogingen tot steun aan de oorlogsslachtoffers. 

Tenslotte een nieuwtje, dat in 1869 in de publiciteit kwam: 

Een nieuwe manier van boterbereiding. Hoewel men vrij zeker weet, aan welke vereischten 
voldaan moet worden om bij het karnen eene behoorlijke afscheiding van boter te verkrijgen, 
zoo is het toch ook goed te weten, dat men hetzelfde doel, de afscheiding der boter, 
volkomen kan bereiken op vrij wat eenvoudiger wijze, zonder karnen. In Frankrijk is deze 
methode van boterbereiding reeds op enkele plaatsen in gebruik; bij onze geprezen 
boterboeren zullen daartegen echter groote vooroodeelen bestaan; toch zal het wellicht den 
een of anderen grooten boterfabrikant, die de spreuk 'time is money' begrijpt, aangenaam 
zijn een middel te kennen, waardoor hij zich van dien tijdroovenden arbeid, het karnen, kan 
ontslaan. 
Men heeft dan opgemerkt dat room zich in boter verandert, wanneer hij eenvoudig in den 
grond wordt begraven. 

Wat hier in den schoot der aarde plaats vindt, is nog een duister boek; te meer omdat de 
gewone afscheiding van boter wordt verkregen door een zuiver mechanische bewerking. Maar 
al kunnen we dan ook geen voldoende verklaring geven van deze eigenaardige verandering 
van room in boter, zooveel is zeker, dat in Normandie en in andere streken van Frankrijk de 
boter werkelijk op deze manier in het groot bereid wordt. Men gaat hierbij te werk als volgt: 
de room, die men in boter wil veranderen, wordt in linnen zakken, van middelmatige 
dichtheid, gedaan; deze zakken worden zorgvuldig toegebonden ongeveer \Vi voet onder den 
grond begraven, en met aarde bedekt. Neemt men deze zakken na 24 tot 25 uren weder uit 
den grond, dan is de room vast geworden. Met houten spadels in stukken gebroken, giet men 
er nu zooveel en zoolang water over tot alle melk volkomen verwijderd is, en hiermede is de 
boter gereed. 
Ten einde te voorkomen dat de room niet door de aarde verontreinigd worde, doet men 
meestal om dezen zak een tweeden. 
Deze wijze van boterbereiding spaart natuurlijk veel arbeid, maar faalt daarenboven nimmer: 
de boter-afscheiding heeft veel meer volkomen plaats, dan bij het gewone karnen. 
Men geeft daarbij de verzekering, dat de qualiteit der alzoo verkregen boter voortreffelijk is.' 
(editie 21-5-1869). 

'Hier en daar zijn er in ons land proeven genomen met boterbereiding door den room in den 
grond te begraven, doch met geen gunstigen uitslag. Wel werd er boter gevormd, maar van 
een qualiteit, die verre van voortreffelijk te noemen is. Men wil deze proeven evenwel 
voortzetten.' (editie 27-6-1869). 

^3 
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