Het lijk in de tapperij
Wie zich regelmatig bezighoudt met archiefstudie, moet eigenlijk oogkleppen
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deelt mede, dat hem onlangs door een
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Voor zeventien drenkelingen kwam de
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veranderde ﬂink en een belangrijk

redding te laat.
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gevolge had, dat alle zijne kalanten de
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gelagkamer ontvlugtten.
De kastelein verzocht de raad een
onderzoek in te stellen ‘opdat hem eene
billijke

schadevergoeding

geworde’.

Bovendien pleitte hij ervoor, dat de
wettelijke verordening op de opneming
van drenkelingen zou worden herzien,
zodat hetgeen hem overkwam anderen
bespaard zou blijven. ‘Men konde kleine
loodsen bouwen en ze met de noodige
reddingsmiddelen voorzien of anders
kon men den drenkeling in het digtst
nabijzijnde huis brengen. Adressant vat
het toch niet, waarom een drenkeling
speciaal in eene tapperij moet gebragt
worden, hetgeen toch even goed in eene
fabriek, een winkel of heerenhuis zou
kunnen geschieden. ‘
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Het was toen aan ieder onbekend,
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