
Bijlage 2.1 Afgedrukte foto's in onderzochte bronnen over het jaar 1966

Datum Gebeurtenis NRC AD Aanzien 
1966

Aanzien 
'65-'70

Kroniek
'60-'69

 Kroniek 
20e eeuw

NL'ers & 
gezagsdragers

Sprekend 
Verleden

3/01/1966 Explosie in chemisch bedrijf x
4/01/1966 Dam tegen het dreigende water x
6/01/1966 Brand in Mokum x
8/01/1966 Graven rondom de Santa Kyriaki x
8/01/1966 IJspret op het land x
10/01/1966 Jong en oud begaf zich op (glad)ijs/Een zondag in Holland x x
10/01/1966 Moedige agent dook vergeefs x
11/01/1966 Glas hoog op Irene-Brigade x
12/01/1966 Instorting bedreigt Brabants Provinciehuis x
13/01/1966 Terug van vakantie x
13/01/1966 Baanbreker door het ijs x
13/01/1966 Nachtwacht voor koopje x
14/01/1966 Bezoek aan de mijn Emma/'Zwarte dag' voor Claus x x
15/01/1966 Gestaag groeit het ijs/Weekend vol sneeuw en ijs x x
15/01/1966 Goudkoorts in Serooskerke x
17/01/1966 Rijen en glijen...op zijn sloffen...en een slopend slippertje x
18/01/1966 Olifantbaby krijgt fles x
18/01/1966 Morgen hoopt prins Margriet haar 23ste verjaardag te vieren x
19/01/1966 Winters Naarden in kaart gebracht x
19/01/1966 Aan de eigen haak geslagen x
20/01/1966 Mee naar stadhuis en kerk x
20/01/1966 Kwestie-georganiseerden in Stichting niet opgelost x
21/01/1966 Prinses Beatrix gaf er snel de brui aan x
21/01/1966 Voor de sloper x
22/01/1966 Flamingo op drift x
22/01/1966 Paar had sportieve dag x
24/01/1966 De beste drie/Schenk voor de zege x x x
24/01/1966 Stranding op Strekdam x
24/01/1966 Onderonsje met pers uit Nederland x
24/01/1966 "Ik denk dat Jan het leuk vond" x
25/01/1966 Schaatsdrama eindigde op vliegveld x
25/01/1966 Bene-kwartet x
26/01/1966 Bond belt Huiskes op: "Kom snel praten" x
27/01/1966 Joviaal afscheid van Schouten x
27/01/1966 De vrede is getekend/De strijdbijl is onder het ijs begraven x x x
28/01/1966 De hereniging x
28/01/1966 Hand van de vroegere baas x
29/01/1966 Kristallen glas huwelijk x
29/01/1966 Maandag zal prinses Beatrix haar 28ste verjaardag vieren x
31/01/1966 Familiereünie in Lech x
31/01/1966 Relletjes in de Kempen x x
1/02/1966 Half verhongerd gered uit rijdende gevangenis x
2/02/1966 Confrontatie bleek waardeloos x
2/02/1966 Explosie vernielt een woonhuis in Den Bosch x
3/02/1966 Smal trappenhuis vijf mensen noodlottig x
7/02/1966 Etentje met de Sjah x
8/02/1966 Beroofde Amerikaan was niet verzekerd x
9/02/1966 De dreiging uit het noorden/Noorden door kou getroffen x x
10/02/1966 Ijzel is zwaarder dan men denkt/Chaos in ijzig noorden x x
11/02/1966 Ijzel bemoeilijkt verkeer in deel van ons land x
12/02/1966 Artillerie op hoogspanning x
14/02/1966 Bar weer heeft alle verkeer in weekeinde belemmerd x x
15/02/1966 Brand schip x
15/02/1966 Verzoek direct naar Den Haag x
15/02/1966 Officiële foto ondertrouw Beatrix en Claus x
16/02/1966 De postzegel van Suurhoff x
17/02/1966 Deel van raad in Amsterdam blijft weg bij het huwelijk x
17/02/1966 Prinses Beatrix in Baarns gemeentehuis ondertrouwd x
18/02/1966 Bruidssuikerdropping/Ridderzaal schudde van het lachen x x
19/02/1966 De redding kwam voor drie kinderen te laat x
21/02/1966 Vechter en overwinnaar Kees Verkerk x x x
21/02/1966 Offers voor de hongerende Indiërs/Directe daden met geldgolf x x x x
21/02/1966 Vechter en overwinnaar Kees Verkerk x x
21/02/1966 Margriet en Pieter drinken op Toon x
21/02/1966 Markies de Sade in Staphorst x
22/02/1996 Gevulde Jacomina geborgen x
23/02/1966 Veewagen vol vorstelijk porselein x
23/02/1966 Terugkeer schaatster Stien Kaiser in Nederland x
23/02/1996 De dam in de lentezon x
24/02/1966 Portier brak in bij bankkantoor x
25/02/1966 Noodremmen/Geremd galarijtuig x x
26/02/1966 Herdenking van de februaristaking x x
28/02/1966 Claus rookte zware pijp x
1/03/1966 Diplomatiek geschenk x
1/03/1966 Apenexpressie x
2/03/1966 Zonder gips/Werkbezoek/Kijkje in paleis x x
3/03/1966 De eerste gasten x
4/03/1966 Overkomen Turkse familie x
5/03/1966 Lente in het hart x
7/03/1966 De zuster van de bruid x
7/03/1966 Nationaal geschenk x
8/03/1966 Hoge gasten op de dam/Eresaluut voor huwelijksgasten x x
9/03/1966 Diner in de balzaal/Sprookjesbal in burgerzaal x x
10/03/1966 Prinses Beatrix trouwt in Amsterdam met Claus von Amsberg x x x x x x
10/03/1966 Jongelui demonstreren: rookbommen en leuzen x x x x x x
11/03/1966 Na afloop op het balkon x x
12/03/1966 Huwelijk in Hitzacker x
13/03/1966 Door de knieën x
15/03/1966 Branden in Amsterdam/Pyromaan zaait dood x x
16/03/1966 Metrotunnel: "Alles gunstig" x
17/03/1966 Lenteachtig op de boulevard x
18/03/1966 Koerierster zei wachtwoord en kreeg bestek x
21/03/1966 Deze week Rel-rapport x
19/03/1966 Portret voor de hoge raad x
19/03/1966 Rel bij expositie rond rel op 10 maart x x x x x
21/03/1996 Brandstichting in het paleis x
22/03/1966 Huwelijk op de plaat x
22/03/1966 "Koekoeksjong" x
23/03/1966 Opgegraven munten in tuin gemeente-ambtenaar x
23/03/1966 Zeewering Noord-Beverland afgeslagen x
24/03/1966 Techniek, conditie en tempo deden Duitsers winnen x
24/03/1966 Nederland heeft gestemd m.b.v. Stemmachines x
24/03/1966 "Boer" Koekoek ... Die geen kiespijn heeft .../Boer Koekoek x x x
25/03/1966 Maart roert zijn staart/Winterse sneeuwbuien in Amsterdam x x
26/03/1966 Ministers op Boekenbal x
28/03/1966 Storm veroorzaakt schade en moeilijkheden x x
28/03/1966 Ontvoering' van gedroste Chinees ging niet door x
29/03/1966 Nieuweling legde er zich bij neer x
30/03/1966 Het paar dook even op x
30/03/1966 Makers van 'Zo is het' stoppen ermee x
31/03/1966 De minister recreëert x
31/03/1966 Wachten op het voorjaar x
31/03/1966 Koekoek in tweede kamer in actie x
1/04/1966 Giftige dampen na scheepsbrand x
2/04/1966 Met open neus voor de wal x



4/04/1966 Demonstreren bij het Lieverdje x
5/04/1966 De parkwacht x
6/04/1966 Weer twee grote boerderijbranden in Ridderkerk x
6/04/1966 Ets van Rembrandt op markt gekocht x
7/04/1966 Jacoba van Beieren naar New York x
7/04/1966 Sterke burgemeesters x
8/04/1966 Paasmars x
9/04/1966 Getekend na bange nacht x
12/04/1966 Parkeren bij de Keukendeur/Drukte Keukenhof x x
13/04/1966 Nieuwe auto af x
13/04/1966 In de huwelijkstrein x
13/04/1966 Op weg naar Ameland x
14/04/1966 Burgemeester: "Ik heb fouten gemaakt" x
16/04/1966 Zwaan viel meisje aan x
17/04/1966 Honderdste derby der Lage Landen x
18/04/1966 Drie juwelen x
18/04/1966 Plechtigheid op Schiphol x
18/04/1966 Prinselijk huwelijk in Den Haag x
19/04/1966 Prinses en prins duiken op x
19/04/1966 Europese adel in Den Haag x
20/04/1966 Na het "zure" het zoet x
20/04/1966 Zo maar een plaatje dat aan de lente herinnert x
21/04/1966 Wachten op bloemen x
21/04/1966 Studenten willen in Wageningse raad x
22/04/1966 Moderne romantiek x
23/04/1966 Prins Bernhard zelf hielp het jonge paar ontsnappen x
26/04/1966 Minister kan gaan rijsttafelen x
27/04/1966 Koningin bij zieke kleuters x
28/04/1966 foto van Vollenhoven in het leger x x
28/04/1966 Kranig schip x
29/04/1966 Dubbel feest op Soestdijk x
29/04/1966 Terug van huwelijksreis/Prinselijk paar vanochtend op Schiphol x x
30/04/1966 Zonnig welkom x
2/05/1966 Op een berg van bloemen x
2/05/1966 Zwermen zonaanbidders op het strand/Zon op Europa x x
2/05/1966 Frontale botsing eist drie doden x
3/05/1966 Bezorgd x
5/05/1966 Nationale herdenking/Dodenherdenking x x
6/05/1966 Baas boven baas x
6/05/1966 Legaal rondom de roulette x
7/05/1966 Bliksembezoek aan Utrecht x
9/05/1966 Bloemenwagens tussen de bolbloemen/Praalleeuw staat klaar x x
9/05/1966 Jeugd en politie(k) x
11/05/1966 Cape Town Castle op de kust/Geboeide Brit x x
12/05/1966 Schippe kwakman in diepe slaap verrast x
12/05/1966 Goud uit zwart x
12/05/1966 Een ton d'r op x
13/05/1966 Dikke vrinden na magere boete x
13/05/1966 Prins Bernhard bekijkt wandmozaìek x
13/05/1966 Turken naar huis x
14/05/1966 Monseigneur Bekkers overleden x
15/05/1966 Fikkie-klanten in Rotterdam/Rotterdam was provo's veel te vlug af x x
16/05/1966 Witte walvis in de Rijn x
19/05/1966 Jan Janssen had een goede zit x
19/05/1966 De Doelen gereed/Opening de Doelen x x
20/05/1966 "Flipper" gezien bij Nederlandse kust x
21/05/1966 Op-art in dierentuin x
22/05/1966 Leo Horn nam afscheid x
23/05/1966 Hun vorstelijke moment x
23/05/1966 Mastbos op Vlaggetjesdag x
25/05/1966 Fatale boodschap x
24/05/1966 Jagen op Hollandse nieuwe x
25/05/1966 Ontmoeting van prinsessen x
25/05/1966 Brand in pakhuis te Vlaardingen: schade een miljoen x
27/05/1966 Maastricht trekt gescheiden op x
26/05/1966 Protest op de straatstenen x
26/05/1966 Grote meerderheid achter het loon- en prijsbeleid x
27/05/1966 Druivenprinses x
27/05/1966 Nieuwe aanwinst Mauritshuis x
28/05/1966 Benzineprijzen in beweging x
31/05/1966 Pinksterbezoek viel tegen x
1/06/1966 Trein Amsterdam-Venlo bij Hedel ontspoord x x x
2/06/1966 Geen kiespijn x x
2/06/1966 Historische kapel geteisterd x
3/06/1966 Explosie in kruitfabriek te Muiden: gewonden en grote schade x x x
6/06/1966 Raadsels rondom dodelijk ongeluk x
7/06/1966 Koningin in Londen x
8/06/1966 Ultra-beat x
9/06/1966 Weinig respect voor de erekolonel/Lachende erekolonel x x
10/06/1966 Arts overleeft al zijn vierde doodsbericht x
10/06/1966 Het enige wat ons overblijft x
11/06/1966 Ge-oliede overval: buit een ton x
11/06/1966 Belangstelling voor water x
13/06/1966 Noodweer richt ravage aan x
14/06/1966 Stakende bouwvakkers richten vernielingen aan x x x x x x
14/06/1966 Klopjacht op spookachtige Tweede Man x
15/06/1966 In Amsterdam is sinds vannacht drie uur de rust weer gekeerd x
16/06/1966 Brand in gashouder Den Haag x
16/06/1966 Schild-wachten/Staat met lege handen x x
16/06/1966 Buurman gedood met zakmes x
17/06/1966 Applaus voor de minister x
17/06/1966 Gespannend situatie op de Dam x
18/06/1966 Doorrijden maar!/Duitse invasie verrast douane x x
18/06/1966 Op zicht x
20/06/1966 Vreugde bij de violisten/Emmy weer thuis met diploma x x
20/06/1966 Hongerstaking voor recht x
21/06/1966 In volle actie x
22/06/1966 Dok ging open onder de paraplu x
22/06/1966 Opening Coentunnel door Juliana/Neem Velser tunnel x x
23/06/1966 Verklaring over de relletjes/Raad eist politie-hoofd x x
23/06/1966 Kantje voor de koningin x
24/06/1966 Scheepsverpleegster/Prinses als verpleegster x x
24/06/1966 Politie maakte korte metten x
25/06/1966 Brand op de voetbaltribune x
25/06/1966 Daders namen de trein ... x
27/06/1966 Overval op fotograaf x
27/06/1966 Geneesheer-directeur moest patiënten via radio kalmeren x
28/06/1966 Prins Bernhard zal morgen zijn 55ste verjaardag vieren x
28/06/1966 Uitreiking Erasmusprijs door Prins Bernhard x
28/06/1966 Trokken bankrovers dwaalspoor? x
29/06/1966 Defilé in regen en wind x
29/06/1966 Hoge druk na zware storm x
30/06/1966 Kamer wil openbaar debat ontslag hoofdcommissaris x x x
30/06/1966 Bankrover na 9 uur gepakt x
2/07/1966 Demonstranten opgebracht/Demonstratie kalm opgeruimd x x
4/07/1966 Op weg naar Suriname x
5/07/1966 Handdrukken op Zanderij x x
5/07/1966 Eindelijk samen x
5/07/1966 Toch present x
6/07/1966 President Bourguiba bezoekt Nederland x
7/07/1966 Bijbels waren niet welkom x



7/07/1966 Tunesië groet Amsterdam x
7/07/1966 Veel bezwaren tegen de numerus fixus x
8/07/1966 Bij het verlaten van de Staten/Bloemrijke geestdrift x x
9/07/1966 Manicure in Blijdorp x
11/07/1966 Boeken voor Koninklijk huis x
12/07/1966 Drie in een klap x
14/07/1966 Betoging studenten x
15/07/1966 Prinselijk bezoek aan Stoelmanseiland x
15/07/1966 Janssen verzoend met zijn Nederlaag x
16/07/1966 Blazen geblazen x
16/07/1966 Diensttijd bij de landmacht wordt 2 maanden korter x
16/07/1966 Afscheid van een Hoofdcommissaris x
18/07/1966 Politie reed betogers stad uit x
19/07/1966 Nederlandse regering wijst Chinese diplomaat uit x
19/07/1966 Kampeerders in Haamstede gaan geleidelijk vertrekken x
20/07/1966 Prinselijk bezoek aan Curacao x
20/07/1966 Lijk uit legatie gehaald x
22/07/1966 Hunter verongelukt door radiostoring x
23/07/1966 Landbouwproblemen in Brussel niet veel nader tot oplossing x
23/07/1966 Regering laat zich niet intimideren door gijzeling x
25/07/1966 Nederland en China willen geen breuk x
26/07/1966 Schepen onder bewaking x
27/07/1966 Mini-mode mag niet meer x
29/07/1966 Radioactieve verf veilig in kluis x
30/07/1966 Terugkeer Beatrix en Claus x
30/07/1966 Finalisten met applaus overspoeld x
1/08/1966 Twee indringers roofden op hun gemak kluis leeg x
1/08/1966 Chinezen bleven binnen x
3/08/1966 Ruïne van een parate hangar x
3/08/1966 China blijft bij eis: acht man in legatie moeten vrijuit gaan x
4/08/1966 Conflict China nadert hoogtepunt x
5/08/1966 Bestolen schilderesje wèl naar Nederland x
5/08/1966 Koninklijke familie met vakantie x
5/08/1966 WAAR moet prins Claus zitten ...? x
5/08/1966 Brute overval op klaarlichte dag x
6/08/1966 Peking wil conflict oplossen x
6/08/1966 Cora Janssen: Wachten op telefoontje van Jan x
8/08/1966 Terug in de regen x
8/08/1966 Voetbal trok niet x
9/08/1966 Van der Molen in beroep x
10/08/1966 Chinezen werden even gelucht x
10/08/1966 Condor buigt de hals x
10/08/1966 Ossen ... Drecht x
11/08/1966 Vier doden bij proefrit met nieuwe sportwagen x
12/08/1966 Velp eist halve ton als parkeersbijdrage x
13/08/1966 Gerestaureerde Dikkerd x
15/08/1966 Bomen die te veel wind vingen/Noodweer trok grillig spoor x x
16/08/1966 Kijken in huis ten Bosch x
17/08/1966 Op weg naar het warme zuiden x
18/08/1966 Horloge in de vla x
18/08/1966 Minister Luns: geen breuk x
20/08/1966 Terugkeer Brabantse duif werd een "kabinetszaak" x
20/08/1966 Conflict op Schiphol x
22/08/1966 Prins op safari x
22/08/1966 Betogers zonder klappen massaal opgebracht x
23/08/1966 Toeverlaat voor Turken x
23/08/1966 Uit rails gelopen kraan bedreigt blok huizen x
24/08/1966 Klenie glimlacht weer x
24/08/1966 Toon thuis in dit huis x
24/08/1966 Brand in lading papaverzaad x
25/08/1966 Rembrandt? x
25/08/1966 Siberische tijgertjes x
25/08/1966 Zilver voor Ada Kok x
26/08/1966 Nederlandse gouden ploeg x x
27/08/1966 Taart lag al klaar x
27/08/1966 70 110 km/h x
29/08/1966 Kampioenen op de weg en in het water/Glorieus sportweekend x x
30/08/1966 Prinselijk paar in Salzburg x
30/08/1966 Nog voor Prinsjesdag opvolger x
31/08/1966 Hei-installatie valt tegen bankgebouw/Als zwaard van Damocles x x
1/09/1966 Bus slipt: 17 gewonden x
1/09/1966 "Wit" en "merk" bijten elkaar niet in Lisse x
1/09/1966 Prinses Christina in Gronigen x
2/09/1966 Politie besluit grote actie op bootje x
2/09/1966 Kinderbeschermingscongres x
2/09/1966 Verdachten bankroof na grote actie gearresteerd x x
3/09/1966 Burgemeester, baby's en 500 miljoen x
3/09/1966 Geschenk van "rijke oom" x
3/09/1966 Afscheidsreceptie wethouder Schilthuis x
3/09/1966 Maigret in Delfzijl x
5/09/1966 De sultan tussen oude studievrienden x
5/09/1966 Prinses en prins gaven prijzen weg x
6/09/2966 Thuis op Binnenhof x
6/09/1966 Provo in gemeenteraad x
7/09/1966 Verrassend x
8/09/1966 Nedelrand haalt bakzeil x
8/09/1966 Oranje bleef overeind x
9/09/1966 Zeg het (vlug) met bloemen/Hij geloofde het wel x x
9/09/1966 Levend uit een hoop schroot x
10/09/1966 Haar spontane misser x
10/09/1966 Filevorming op de waterweg x
10/09/1966 Laurens Janszoon aan de rol x
11/09/1966 Edel metaal voor oranje-roeiers x
12/09/1966 Landelijke ruitertje/Gasten voor de jarige ruitertjes x x
12/09/1966 Boorreus op de Waterweg x
14/09/1966 Laatste vergadering onder mr. Jonkman x
15/09/1966 Van vader op zoon x
15/09/1966 Noorstankschip op pier van de Hoek gelopen x x
17/09/1966 "Eliza" en de Prins x
19/09/1966 Wandeling verstoord x
19/09/1966 Senaat nam afscheid van mr. Jonkman x
20/09/1966 Het koffertje van de Prins x
20/09/1966 Koningin Juliana spreekt troonrede uit x x
20/09/1966 Gevolmachtigde minister Lampe geëerd x
20/09/1966 De klap van baas x
21/09/1966 Rookbom achter stoet/100 mensen opgepakt x x x
21/09/1966 Nieuwe voorzitter x
22/09/1966 Moedige grensgangers x
23/09/1966 Venantius en Venantius x
24/09/1966 Spectaculaire overval op postkantoor in filmdorp x
25/09/1966 Watersnood in Amsterdam-Noord x
26/09/1966 Relletjes bij wilde rennen x
27/09/1966 Minister ging door de knieën x
27/09/1966 Gezin met elf kinderen op straat x
28/09/1966 Breuk bedreigt 'boeren' x
30/09/1966 Noordraad wil Koekoek afzetten x
1/10/1966 Breiles voor "schaduwkabinet" x
1/10/1966 Oude traditie hersteld x
4/10/1966 Trouwerij Amsterdam x
5/10/1966 Tevergeefs gewacht/Eerste kamer keert boerensenator de rug toe x x
5/10/1966 Minirokken zijn taboe x



5/10/1966 Dr. Meinsma in het (rook)hol van de leeuw x
6/10/1966 Verzetsstrijders geëerd x
7/10/1966 Te echt souvenir x
8/10/1966 Rijksweg 13 steeds veiliger x
10/10/1966 Taaie strijd tegen chaos x
10/10/1966 Hartstochtelijk beroep/Betoging bij kerk in Elspeet x x
11/10/1966 Ongewoon bord x
11/10/1966 Nieuwe gevallen van polio op de Veluwe x x x
12/10/1966 Zwerver in vrachtauto gedood - dader(17) meldt zich x
12/10/1966 Veel vrees voor verborgen begrotingstekorten x
13/10/1966 Inschepen in stank x
13/10/1966 Onschendbare beschuldiger x
14/10/1966 Cals in kort bestek x
14/10/1966 Motie van Schmelzer leidt tot schorsing beraadslagingen x x x x
15/10/1966 Den Haag overlegt over de kabinetscrisis x
17/10/1966 Dood van een draver x
18/10/1966 Snel einde van crisis mogelijk x
18/10/1966 Schoener gestrand op de Vliehorst x
19/10/1966 Formateur Schmelzer aan het werk in eigen kantoor x x
20/10/1966 Tien over Oranje x
20/10/1966 Luchtje scheppen x
20/10/1966 fractieleider K.V.P. x
20/10/1966 Juliana bezoekt Nederlands tehuis voor meisjes in Londen x
21/10/1966 King-size Koekoek x
21/10/1966 Herfstzon over de loosdrechtse plassen x
22/10/1966 Opvolger van bisschop Bekkers x
24/10/1966 Prinses Beatrix in verwachting/Prinses in verwachting x x
25/10/1966 Hulp aan Tibetanen liep in de papieren x
25/10/1966 Twee bruidskinderen x
26/10/1966 Kabinetsformatie in kritieke fase x
27/10/1966 Romantiek en Zakelijkheid x
28/10/1966 Conduteur voorkwam paniek bij botsing x
28/10/1966 De Ooievaar in vlammen x
28/10/1966 Mnument voor generaal Spoor x
29/10/1966 Uiteenlopende werkzaamheden/Koningin sprong spontaan x x
31/10/1966 Fomateur Schmelze zoekt nu hooggeleerde K.V.P.'ers x
31/10/1966 Musical komt in een café op gang x
1/11/1966 Terug uit het "Hemelse rijk" x
1/11/1966 A.r. Kopstukken verlangden gesprek met formateur x
3/11/1966 Trein bij Halfweg uit rails; 2 ernstig, 11 licht gewonden x x
4/11/1966 Vandaag viel in ons land de eerste, zeer vroege sneeuw x
4/11/1966 Drs. Schmelzer liep vast op dr. Veldkamp x
6/11/1966 Moeder doodt vijf kinderen x
7/11/1966 Slechte dag voor Ajax x
7/11/1966 De informateur spreekt met vijf fractievoorzitters x
7/11/1966 Ontmoeting Rome-Utrecht x
8/11/1966 Treinverkeer onmogelijk tussen Utrecht-Woerden na gasexplosie x x
8/11/1966 Heerlens raad vraagt regering financiële steun x
9/11/1966 Kop van het kabinet bij Beel/Somber beeld voor '67 x x
10/11/1966 Brits vliegtuigwrak in Fries meer x
10/11/1966 Tekeningen moesten er uit x
11/11/1966 De mislukte revanche x
11/11/1966 Eerste geschenk voor a.s. Bruidspaar x
12/11/1966 Torentje, torentje, bussekruit ... x x
14/11/1966 Verslagen x
15/11/1966 Coevordens markt en miss x
16/11/1966 Serooskerke sloeg er munt uit x
16/11/1966 Eensgezinde anti-revolutionairen x
17/11/1966 Eén doelpunt niet genoeg x
17/11/1966 Noordwester storm richt plaatselijk schade aan x
17/11/1966 Prof. Zijlstra formateur van een "overgangskabinet" x
19/11/1966 Formatie-Zijlstra na brief van c.h. In kritieke fase x x
21/11/1966 Liverpool zag ajax x
21/11/1966 Vorstin en schoonzoon x
21/11/1966 Amsterdammertje met een kwaad geweten x
21/11/1966 Zijlstra alleen voor besluit: verslag een Koningin x x
22/11/1966 Prof.dr. J. zijlstra vormt extraparlementair kabinet x x x
22/11/1966 Liberiaan vlot x
24/11/1966 Prinses en komiek/Danny Kaye omproviseert x x
24/11/1966 Prinses Margriet doopt prinses Margriet x
24/11/1966 Prinses en kindervrienden x
25/11/1966 Met getrokken revolver ... x
25/11/1966 Mist belemmert niet alle luchtverkeer x
25/11/1966 Kettingbotsingen op rijksweg Amsterdam-Den Haag x
26/11/1966 Jus d'orange x
27/11/1966 Na het Vaticaans een Nederlands concilie x x x
29/11/1966 Roelof Peters kwam na val levend onder de trein vandaan x
29/11/1966 "Aan inflatore situatie moet snel een einde komen" x
30/11/1966 Extraparlementair in het parlement x
1/12/1966  Aankomst schip koningi Juliana x
1/12/1966 Financieel apartje? x
2/12/1966 Eigen risico/Kamerdebatten x x
3/12/1966 Margriet en haar Zwarte Piet x
3/12/1966 Deel van Het Loo weer bewoond x
5/12/1966 Hoort wie botst daar kinderen x
5/12/1966 Het bruidspaar van 10 december x
5/12/1966 Laatste kolen uit staatsmijn Hendrik x x
6/12/1966 Bij verrassing hofleverancier x
8/12/1966 Ajax-Liverpool: 5-1/Ajax won schimmenspel:5-1 x x x
8/12/1966 Trekker tegen bus, dode en zeven gewonden x
10/12/1966 Sylvie kwam en zag niet x
10/12/1966 Loonsverhoging toegestaan van 4 plus 1,5 procent x
12/12/1966 Sober feest bij ondertrouw van prinses Margriet en bruidegom x x
12/12/1966 Wielerzesdaagse in Amsterdam x
13/12/1966 Groenteman werd vermoord, maar geld bleef liggen x
13/12/1966 Herdenkingsreliëf voor Joodse Rotterdammers x
14/12/1966 Aangespoeld Blericks fruit/Somber vooruitzicht in nat Limburg x x
15/12/1966 Land vol van ajax x
15/12/1966 Ajax neemt de leiding/Ajax heeft de troeven x x
16/12/1966 Een held is terug x
16/12/1966 Gelukwensen van de oppositie x
17/12/1966 Prinsen kwamen Zesdaagse bekijken x
20/12/1966 Aankomst bij Huis ten Bosch/Prinselijk paar ontvangt x x
21/12/1966 De bruidsstoet x
22/12/1966 Uit zeventiende eeuw x
22/12/1966 Mysterie op het strand x
23/12/1966 Vermogend man in een klap arm x
24/12/1966 Kotälla gaat trouwen x
24/12/1966 Tegen een overladen Kerstdis x
27/12/1966 Protest tegen de oorlog/protest met petitie x x
27/12/1966 Stalen cabines brengen redding x
28/12/1966 Zuid-Molukkers demonstreren in Den haag x
29/12/1966 Nog twee nachtjes slapen ... x
29/12/1966 Kippen in de Berenkuil x
30/12/1966 Chinese puzzel opgelost x
31/12/1966 Mao's hageprekers x
31/12/1966 Regen van cadeau's voor paar x
31/12/1966 Geschenken Margriet en van Vollenhoven x



Bijlage 2.3 Afgedrukte foto's in onderzochte bronnen over het jaar 1977
Datum Gebeurtenis NRC AD Aanzien 

1977
Kroniek 
'70 - '79

Kroniek 
20e eeuw

NL'ers & 
gezagsdragers

Sprekend 
Verleden

3/01/1977 Verbranden kerstbomen Amsterdam x
4/01/1977 Nieuwjaarsreceptie Tweede Kamer x
4/01/1977 Dan een nieuwe, zei 96-jarige x
4/01/1977 Toch vrouwen te paard x
5/01/1977 Van Agt op weg naar Bangkok x
5/01/1977 Wegen uren verstopt door mist en gladheid x
5/01/1977 Redder meisje verdrinkt x
6/01/1977 Verkeerschaos in Rotterdam x x
6/01/1977 Pussycat weer prijs x
6/01/1977 Van Agt neemt afscheid van Vredeling x
7/01/1977 Explosiegevaar en stank na aanvaring tanker Rotterdam x x
7/01/1977 Vandaag Oranje-feest x
7/01/1977 Twee Turken op straat doodgeschoten x
8/01/1977 Viering huwelijksfeest Juliana en Bernhard in Lech x x x
10/01/1977 Enorme ravage door supporters in treinen x x
10/01/1977 Bewaking Tealtronic verscherpt x x
11/01/1977 Bezoek Kamerleden aan Tealtronic x
11/01/1977 Raadselachtige bedwelming in flat x
12/01/1977 Gereduceerd Tealtronic staatsbedrijg x
13/01/1977 Bonden: voorrang voor onze leden bij Tealtronic I x
13/01/1977 Urenlang gevaar voor explosie bij Kurhaus x
13/01/1977 Driemanschap praat voor Menten x
14/01/1977 Banden lagen in Antwerpen x
15/01/1977 "Zo verloor ik mijn benzinetanks" x
17/01/1977 Schip uit Z-Afrika in Rotterdam toch gelost x
17/01/1977 Boekowski wordt verwelkomd op Schiphol x
17/01/1977 1-0 verlies voor Feyenoord x
17/01/1977 Gruwelijke vondst in Amsterdam x
18/01/1977 Schaatsbond laat mijn zusje Sophia óók meegaan x
19/01/1977 Turks fruit mocht niet - school bezet x
20/01/1977 Cruijff in onroerend goed x
20/01/1977 Gert en Hermien gaan verhuizen naar Israë x
20/01/1977 Philippijnse zeelui zonder eten x
22/01/1977 Jantje: Al anderhalf miljoen x
24/01/1977 Van Agt begroet Fischer x
24/01/1977 Supporter bewatert agent x
25/01/1977 Vrachtwagen rijdt tegen viaduct x
25/01/1977 Oorlog in raadhuis x
25/01/1977 Mondale bij Luns x
26/01/1977 Bezetting boortoren x
26/01/1977 Politie wijst meisjes op gevaar van handel in blanke slavinnen x
26/01/1977 Spaargeld om naar Australië te gaan geroofd x
27/01/1977 Moeder en dochter verbrand x
28/01/1977 Aantal plannen bezuiniging gaan wellicht niet door x
28/01/1977 Helmond slaat munt uit goudkoorts x
29/01/1977 Almelo' doet PvdA-congres en top botsen x
29/01/1977 Doodgewaande na 30 jaar terug x
31/01/1977 Dode bij kettingbotsing x
31/01/1977 PvdA/PPR: alleen regeren bij 8 en 8-plus x
1/02/1977 Dubbel lintje x
2/02/1977 Alleen bij overmacht geen loon x
2/02/1977 Wiegel boos over hervormingsvoorstellen x
2/02/1977 Vervanger in Benthuizen x
2/02/1977 Vermannings vondsten vals bevonden x
3/02/1977 Bondern breiden aantal objecten voor acties ui x x
4/02/1977 Stakingsactie in zuivel is onrechtmatig x
4/02/1977 Even wennen aan Oranje-shor x
4/02/1977 Gered door schietstoel x
5/02/1977 Kort geding stakingen zuivelsector x x
6/02/1977 Rode kaart Cruijff leidt tot politieke rel x
7/02/1977 Acties in haven, bouw en industrie x x x
7/02/1977 Terlouw gekozen tot lijsttrekker D'66 x
7/02/1977 Heerenveen durft krachttoer aan x
8/02/1977 Openbaar vervoer lag tot 9 uur stil x x
9/02/1977 Bus rijdt tegen pijler: drie doden x
9/02/1977 Wiegel interrumpeert x
9/02/1977 Rechter: weer halt x
10/02/1977 Vrouwen bezetten gebouw Verbond van Nederlandse ondernemingen x
10/02/1977 Oranje heer en meester x
10/02/1977 Sporttoestel in Ijsselmeer gestort x
10/02/1977 Heerenveen wil Davos-gangers helpen x
11/02/1977 Positieve reacties op 'open gesprek' x
11/02/1977 Ouders weigeren juf x
11/02/1977 Oplossing nadert x
11/02/1977 McCloud rijdt rondje in Utrecht x
11/02/1977 Oud-premiers Beel en Schermerhorn overleden x
12/02/1977 Demonstratie Amnesty International voor Iraanse ambassade x
12/02/1977 Wreekster komt in chaos terecht x
14/02/1977 Feyenoord nu drie punten achter x
14/02/1977 Meer stakingen x
14/02/1977 Heiden verbijstert concurrentie x
17/02/1977 Rotterdamse haven ligt nagenoeg plat x
18/02/1977 Solidariteitsmars op Binnenhof x
18/02/1977 Carnaval in de krokusvakantie x
18/02/1977 Meisje vindt oodgestoken man x
19/02/1977 Bij Unilever, Philips en ESK werk hervat x
19/02/1977 Na zijn uitwijzing liftend naar Arnhem x x
21/02/1977 Carnavalsteut in Zuid-Nederland x x
21/02/1977 Optocht Amnesty Internationa x
21/02/1977 St. Pieter was er weer x
21/02/1977 Onderzoek zaak-Menten in Oekraïne x
22/02/1977 Vakbondsleider bij stakende havenarbeiders x



23/02/1977 Een zwerver heeft geen leven x
23/02/1977 Ruzie over Zijlstra bijgelegd x
24/02/1977 Mr. Van Agt 'gegriefd' door houding PvdA x x
24/02/1977 Mary Dresselhuys in brons x
25/02/1977 Havens binnen enkele daen weer op toeren x
25/02/1977 Door giftig gas in ziekenhuis x
26/02/1977 Aangiftebiljet voor 9-jarige x
28/02/1977 Compromis partijraad VVD x
28/02/1977 Tienjarige vindt lijk onthoofde jonge vrouw x
28/02/1977 Titel laat Eric Heiden koud x
28/02/1977 Feyenoord kan weer juichen x
1/03/1977 V.d. Stoel: grote zorg over leden Charta 77 x
2/03/1977 Spreekuur André van der Louw x
2/03/1977 RWD Molenbeek zoekt rust x
2/03/1977 Zigeunerfamilie Romanov strijkt neer in Lelystad x
3/03/1977 Van der Stoel in Praag x x
3/03/1977 Lelystad gastvrij voor zigeuners x
3/03/1977 Feyenoord met moeite gelijk x
4/03/1977 Rembrandts uit Leningrad in Museum Boymans x
4/03/1977 Antiekbende roofde door hele land x
5/03/1977 Jaap van Zweden wint vioolconcours x
5/03/1977 Gote mijn de tanden uitgerukt x
8/03/1977 Jonge vrouw in kluis gestopt x
8/03/1977 Huwelijkspremiere voor Tom Manders x
9/03/1977 Grondpolitiek nu in sfeer van crisisgeruchten x
9/03/1977 Joanna beleeft ontvoering opnieuw x
10/03/1977 Uiterste poging kabinet in zaak van grondbeleid x
10/03/1977 Jas was niet nodig, hooguit een hoed .. x
11/03/1977 Narcoticakoning in discotheek gepakt x
12/03/1977 Beatrix opent tentoonstelling x
12/09/1977 Rudi rekent op een zoon x
14/03/1977 Vernieuwing Moerdijkbrug x
14/03/1977 Willem wint in de Kuip x
14/03/1977 Vier doden bij botsing x
15/03/1977 Anne Frank voor haar huis vereeuwigd x
16/03/1977 Door brief in zenuwen x
16/03/1977 Feyenoord vist achter het net in cuptoernoo x
17/03/1977 Den Uyl arriveert op Catshuis x x
17/03/1977 Feyenoord juigt te vroeg x
18/03/1977 Kabinet krijgt weer respijt voor overleg grondpolitiek x x
19/03/1977 TV naar Pijnacker x
21/03/1977 Varkenspoten voor Ajax x
21/03/1977 Ei voor grensrechter x
22/03/1977 Kabinet-Den Uyl aan zijden draad, CDA is verdeeld x
22/03/1977 Politie vreest acties x
23/03/1977 CDA-leiders zien in weigeren ontslag oplossing van crisis x
24/03/1977 CDA wil nog wel debat over hervormingen/Val kabinet x x x x
25/03/1977 Tot 25 mei niet meer dan lopende zaken in het kabine x
25/03/1977 Hondje Zarah van Juliana x
26/03/1977 Claus slaat munt x
26/03/1977 Vriendin praat piloot naar beneden x
26/03/1977 Nederland speelt met België x
28/03/1977 Dodencijfer ramp Tenerife onzeker x x x x
29/03/1977 Volle taxibaan aanleiding ramp x x
30/03/1977 Sneeuwbui frist bloemenmeisjes op x
30/03/1977 "KLM-piloot fout" x
1/04/1977 Vondeling krijgt affiche x
1/04/1977 Bezoek voor Menten x
2/04/1977 Even de crisis vergeten ... x
4/04/1977 ... En zo ging de botsing x
4/04/1977 Sleutelen aan de tijd x x
5/04/1977 Menten opgewekt terug naar de gevangenis x
6/04/1977 Deventer boos en wanhopig x
6/04/1977 Vuurzee in binnenstag Groningen x
7/04/1977 Laatste eer in hangar x
7/04/1977 Samkalden legt krans x
8/04/1977 Pasen zal aan de koude kant zijn x
9/04/1977 Treinen stevig bezet x
9/04/1977 DC-9 van KLM landt zonder neuswie x
12/04/1977 Koude Pasen met 950.000 buitenlanders x x
12/04/1977 Arbiter had het moeilijk x
13/04/1977 Zuidmolukse jongeren protesteren x
14/04/1977 Den Uyl bezoekt pantserbrigade in Drenthe x x
14/04/1977 Dave schittert in Parijs x
15/04/1977 Bestuurder industriebond NVV geeft toespraak x
15/04/1977 Mini als schroot retour x
16/04/1977 Euromast even bezet x
16/04/1977 CDA-bijeenkomst in Utrecht x
18/04/1977 Hauer laat van Gogh herleven x
18/04/1977 Verlies zit Ajax hoog x
19/04/1977 Van Agt stort zich in de strijd x
19/04/1977 Van Agt verloochent partij in gesprek over abortus x
19/04/1977 VMF-personeel in actie tegen bedrijfssluitingen x
20/04/1977 Margriet opent dienstencentrum bejaarden x
20/04/1977 Bloed kleeft aan schat x
20/04/1977 Penning als dank x
21/04/1977 Overvaller neergeschoten x
22/04/1977 DS Metiari bereidde gijzelingen voor x
22/04/1977 Drieling bij Rijkspolitie x
22/04/1977 Erwtensoep in beslag genomen x
23/04/1977 Menten verscheen in rechtbank x
23/04/1977 Jantje Beton is zijn ton kwijt x
23/04/1977 Prinses Irene feliciteert Dom Helder Camara x
25/04/1977 Ajax bijna kampioen! x
25/04/1977 Weer veilig bij moeder x
25/04/1977 Vrouwenprotest tegen hoge koffieprijs x
26/04/1977 Molukkers vieren 27e verjaardag Republiek der Zuid-Molukken x



26/04/1977 Bisschop preekt voor 'eigen parochie' x
27/04/1977 Koninklijke kijk op kunst x
27/04/1977 Met de dood bedreigd x
27/04/1977 Verplicht badpak zit Enith niet lekker x
28/04/1977 Overleg bij Stork nog niet hervat x
28/04/1977 Vrouw durfde overval door 'politie' niet aan te geven x
28/04/1977 Twente en PEC vechten zich naar finale x
29/04/1977 Juliana viert morgen verjaardag x
29/04/1977 Bollenregen x
29/04/1977 Rommelmarkt wijkt voor Amsterdams stadhuis x
30/04/1977 Amerikaanse hartchirurg is in Nederland x
30/04/1977 Polak naar Amsterdam x
30/04/1977 Koninginnedag x
2/05/1977 Juliana neemt defilé af x
2/05/1977 Nederlandse vissers vandaag voor de rechter in Ierland x x x
2/05/1977 Champagne voor Ajax x
3/05/1977 Visserijconflict naar het hof van Luxemburg x x
3/05/1977 Vanavond weer tv x x
4/05/1977 Beatrix begroet in China x x x
4/05/1977 Historische tram in Rotterdam x
5/05/1977 Juliana opent defilé x
5/05/1977 Beatrix bij bronsen draak x
5/05/1977 Koninklijk paar eert doden x
6/05/1977 Gouden droom komt uit x
7/05/1977 Prinselijk paar bij China's machtigste man x
7/05/1977 Koopmans klapt uit de school x
7/05/1977 Overleg VMF houdt bedrijven half open x
8/05/1977 Ajax wordt landskampioen x
9/05/1977 Hotel Polen geheel uitgebrand; doden en veel vermisten x x x
9/05/1977 Irene weggestuurd x
9/05/1977 Pieter Menten vecht beschuldigingen aan x
10/05/1977 Chineesjes laten Beatrix lachen x
11/05/1977 Beatrix en Claus uit rijden in Mongolië x
11/05/1977 Bloemen als dank voor redding x
12/05/1977 Pension in vlammen: 39 Marokkanen in ziekenhuis x x
12/05/1977 Verkeerschoas bij Moerdijk x
12/05/1977 Plan: ontvoering menten x
13/05/1977 Ra, ra wie is deze bekende? x
13/05/1977 Politie lost 57 kunstkraken op x
14/05/1977 Maatregelen justitie tegen Volksunie snel te verwachten x
14/05/1977 Rel om volksunie x
14/05/1977 Bloemenhulde voor Margriet x
16/05/1977 AZ lacht, Feyenoord huilt x
16/05/1977 Chauffeurs willen het volle 'slaaploon x
17/05/1977 Even rust voor soldaat van Oranje x
17/05/1977 Politieprotest tegen 'hetze in media x
18/05/1977 Massaal politie-protest x
20/05/1977 Stralend weer op Hemelvaartsdag x x
21/05/1977 Prins "blaast" spoorlijk open x
21/05/1977 P.C. Hooftprijs voor Simon Carmiggelt x
22/05/1977 Opsteker voor van Agt x
22/05/1977 Vitesse terug in eredivisie x
23/05/1977 Molukkers gijzelen trein en schoo x x x x
24/05/1977 Kapers opereren niet op zichzelf x x x
25/05/1977 Kapers: vrijlaten kinderen bedreigt onze veiligheid x x
26/05/1977 Van Agt en Den Uyl kunnen geen commentaar geven op verkiezingsuitsl x x x x
27/05/1977 Alle kinderen vrij x x
28/05/1977 Molukkers bidden mee in Krimpen x
28/05/1977 Kapers inwrikbaar x
31/05/1977 Journalisten bepalen mede het beeld van gijzeling x
31/05/1977 Gepantserde trein klaar voor aanva x
31/05/1977 Nog zeven kinderen in ziekenhuis x
1/06/1977 Terlouw begroet Wiegel x
1/06/1977 Doorbraak in kaping: bemiddelen x
1/06/1977 Even pauze in slag om de tweede man x
2/06/1977 Holland Festival begonnen x
2/06/1977 Politiek primeurtje x
2/06/1977 Vergeefs wachten op vrijlating x
3/06/1977 Eerst garanties hervormingen dan formeren x
3/06/1977 Mijn vrouw is jarig' x
3/06/1977 Hollandse nieuwe dit jaar van grote klasse x
3/06/1977 Praten over bemiddelaars x
3/06/1977 Surinaamse keten en kus voor koningin x
4/06/1977 Doorgang verkoop sterke drank x
4/06/1977 Kans op doorbraak x
6/06/1977 Twee vrouwen vrij bij gijzeling trein x x
7/06/1977 Ouders gegijzelde kinderen vergaderen x
7/06/1977 Den Uyl werkt aan formatie zonder garanties vooraf x
7/06/1977 Vermaning: eis 4 maanden x
7/06/1977 Wachten op tweede gesprek x
8/06/1977 Weer gijzelaar vrij x
8/06/1977 Den Uyl groet Drees bij onthulling borstbeeld x
8/06/1977 Treinkaper lost serie schoten in bos x
8/06/1977 Bliksembezoek aan Assen x
9/06/1977 Den Uyl maakt grapje met Kosto en Meijer x
9/06/1977 Hartklachten leiden naar vrijheid x
10/06/1977 Gesprek psychiater op verzoek kapers x
10/06/1977 Boodschap uit trein x
11/06/1977 Alles is mislukt x
11/06/1977 Gijzelaars vrij, 2 dood x x x
13/06/1977 Regering zet motieven voor actie uiteen x
13/06/1977 Kaper maakt vlak voor dood shirt voor tante Leen x
14/06/1977 Tienduizend Molukkers bij begrafenis x x
14/06/1977 Grasrovers duperen voetbalclubs x
15/06/1977 Lijk van meisje half ontkleed gevonden x
15/06/1977 Begrafenis Zuid-Molukkers loopt ordelijk x
16/06/1977 Polak geïnstalleerd x



16/06/1977 Bommen bij Moerdijkbrug x
17/06/1977 Molukse wijk Krimpen nacht afgegrendeld x x
17/06/1977 Ex-bisschop opgepakt x
18/06/1977 Redactie 'Panorama' luidt Heer Vermeulen uit x
20/06/1977 Rellen in Molukse wijk van Culemborg x
20/06/1977 Trotse Jorge kiekt eerste zoon x
21/06/1977 Thérèse zingt voor Boekarest x
21/06/1977 Haldeman gaat z'n straf uitzitten x
22/06/1977 Minder politie in Molukse wijk x
22/06/1977 Wild-West komt naar Leiden x
22/06/1977 Surrogaat-première van 'Een brug te ver' x
23/06/1977 Kamer: Beleid na gijzelingen erg onduidelijk x
23/06/1977 Gevangenen zoeken het hoger op x
23/06/1977 Zwendelbedrijf belegde geld in whisky x
24/06/1977 Den Uyl: geen geweld blijft voorop staan x
24/06/1977 Formatiegesprek begint maandag met grondpolitiek x
24/06/1977 Politie bewakt Maastricht i.v.m. eventuele Molukse acties x
24/06/1977 Zoon Christina en Jorge gedoopt x
25/06/1977 Recordpoging eindigt met val x
27/06/1977 Grandioos succes voor motorcoureur Wil Hartog op TT x
28/06/1977 Liever sterven dan geen stroom x
28/06/1977 Zoeken naar de zomer x
28/06/1977 Demonstratie tegen elektroshock x
29/06/1977 Formatie loopt vlot x
29/06/1977 Even wat schilderijen 'halen' bij een paar ministeries x
30/06/1977 Vakantiegolf dit weekeinde op weg x
30/06/1977 Consul redt eigen leven x
30/06/1977 Betty in de finale op Wimbledon x
1/07/1977 Britten brengen haringtrailer op x x
1/07/1977 Helikopter houdt toezicht op Ijsselmeer x
1/07/1977 Alarm in 't Oosten x
1/07/1977 Tweede finale-plaats voor Betty Stöve x x
2/07/1977 Drukte in VVV-kantoor x
2/07/1977 Laatste dag ' van de KW167 x
2/07/1977 Geldauto overvallen x
4/07/1977 Drukte bij Zandvoort x
4/07/1977 Vrouw van door Engelsen gegrepen visser is eerste schrik al te boven x
4/07/1977 Ballonvaarster in de wolken x
4/07/1977 Betty Stöve slaat zich er wel door x
5/07/1977 Treinongeluk Europoort x
5/07/1977 Top Mont Blanc binnen bereik x
5/07/1977 Margriet (groep Lucifer) wil in WW x
6/07/1977 Den Uyl stelt bevriezing van inkomens voor x
6/07/1977 Mont Blanc? Nooit meer x
6/07/1977 Vliegtuig zakt door neuswiel x
7/07/1977 Commando's trots op bedwingen Mont Blanc x
7/07/1977 Geen verdriet om bandenberg x
7/07/1977 Afval-vlot verdreven uit Amsterdamse grachten x
8/07/1977 Ruimtevaarttentoonstelling in Eindhoven x
8/07/1977 Sander: 7/7/77 te 7.07 x
8/07/1977 Raas juicht x
9/07/1977 Politie crosst over bospaden x
11/07/1977 Zandvoorste strand mudvol x
11/07/1977 Zoetemelk valt naar 10de plaats x
12/07/1977 Engels veer niet naar De Hoek door staking x
13/07/1977 Formatiewerk geremd door probleem VAD x
13/07/1977 Op straat gezet om f 5000 schuld x
13/07/1977 Massaal en warm fietsen x
14/07/1977 Tientallen miljoenen schade door brand veem x x x
14/07/1977 Baby in struiken gevonden x
15/07/1977 Den Uyl staakt formatiepoging x x x x
16/07/1977 Van Thijn: PvdA lijmt niet x
16/07/1977 Bloemen na 2 vierdaagsen x
18/07/1977 Brand gesticht in woning van Menten x x x
19/07/1977 Wandelaars in Nijmegen x x
18/07/1977 Van Agt zag Zoetemelk vlammen x
18/07/1977 Ijsfabriek in Tielen door brand verwoest x
18/07/1977 Hasj aangespoeld op Zeeuwse stranden x
19/07/1977 Villa niet reddeloos x
20/07/1977 Toon Hermans haalt koningin even uit politieke zorgen x
20/07/1977 Kuiper doet gouden greep in de bergen x
21/07/1977 Kans dat Den Uyl snel verder kan x x
21/07/1977 Rijnfietsers op weg naar de Rijnmond x
22/07/1977 Vad onder het eten x
22/07/1977 Vandaag wordt tour gewonnen x
23/07/1977 Intocht wandelaars x x
23/07/1977 Kuiper kan Thevenet niet aan x
25/07/1977 Hoon voor Zoetemelk x
25/07/1977 Gezin uit brandend kampeerbusje gered x
26/07/1977 Fracties goed gestemd over Albeda's plan x
26/07/1977 Strandwandelaars trotseren de kou x
27/07/1977 Albeda geslaagd x
27/07/1977 Bouw spoorwegstation Schiphol x
28/07/1977 Klap van miljoen in 's-Gravendeel x
29/07/1977 Vriendinnetje helpt zoeken x
30/07/1977 Strandzesdagse zit er bijna op x
30/07/1977 Rudy Lubbers vrij man x
30/07/1977 Welk meisje wil een tijger temmen? x
2/08/1977 Nieuwe cijfers ondersteunen Den Uy x x
2/08/1977 Trudy speelt de rol van haar leven x
3/08/1977 Alleen stille getuigen x
3/08/1977 Nog net gered x
4/08/1977 Molukkers op weg naar verhoor x
5/08/1977 CDA: formateur moet afzien van hoger belasting x
5/08/1977 Lijkje gevonden in soutterrain van flat x
6/08/1977 Partijen eens over edonomisch beleid x
6/08/1977 Cherry ziet het weer zitten x



8/08/1977 Van Agt toert in het rond x
8/08/1977 Scheepsramp raadsel voor kapitein x
9/08/1977 Veilingen draaien veel groente door x
9/08/1977 Oog in oog met koningstijger x
9/08/1977 Ex-gijzelaars weer naar school x
10/08/1977 Duisenberg: zo niet x
11/08/1977 Scheveningen in de kou x
12/08/1977 Voetballers op weg naar de WK x
12/08/1977 4 miljard zuiniger' x
12/08/1977 Door stuurfoutje wind uit de zeilen x
13/08/1977 Ontsnapt uit vuurzee x
13/08/1977 Omroepduel in het water x
15/08/1977 Aparte bewindsman Molukse zaken nodig x
15/08/1977 Turkse durft haar baby niet te halen x
15/08/1977 Fans de cel in x
16/08/1977 Wateroverlast in Goes x x
16/08/1977 Sex-bazen blokkeren Maastunne x
18/08/1977 Regen maakt CHIO onmogelijk x
17/08/1977 Westerterp in het gips x
17/08/1977 Brons voor Annelies x
18/08/1977 Na acht uur gered x
18/08/1977 Amsterdam redt het niet tegen Volendam x
19/08/1977 Veilighiedsagenten volgen van Agt x
19/08/1977 Baby dreef in bedje door de kamer x
20/08/1977 Compromis in zicht over de abortuskwestie x x
22/08/1977 Chaos in Eindhoven door zware regenva x
22/08/1977 Willi Kreuz gaat tòch naar Wenen x
22/08/1977 Motorrijder dood langs weg x
22/08/1977 Zo nat was de zomer (nou ook weer niet) x
23/08/1977 Waterschade zeer groot in Eindhoven x x
24/08/1977 Mislukken formatie  Den Uyl bijna zeker x
24/08/1977 Weerzien met doodgewaande zus in Bazel x
25/08/1977 CDA zegt nee tegen laatste poging Den Uy x
25/08/1977 Geen twijfel, het is onze Jet x
26/08/1977 Den Uyl neigt naar kabinet van minderheid x
26/08/1977 In angst na vondst x
26/08/1977 Graf vol groeten van Amsterdammers van 2477 x
29/08/1977 Veringa bekijkt eerst coalitie PvdA en CDA x
29/08/1977 Prinselijk paar op de bosbaan x
30/08/1977 Brand vrachtship bij Cadzand x x
30/08/1977 Happel: geen zorgen x
30/08/1977 Roof uit liefde voor kunst x
31/08/1977 Kees heeft kans op de ruimte x
1/09/1977 Staalgieterij sluit x
1/09/1977 Meisje dat ongeluk had in Zwitserland is terug in Vlaardingen x
1/09/1977 Doodgewaand meisje in Nederland x x
1/09/1977 Oranje doet plicht x
2/09/1977 Van Agt tijdelijk in kamer x x
3/09/1977 Hoefnagels verdwijnt bij KSH x
3/09/1977 Onze Daniël krijgen ze nooit, nooit! x
5/09/1977 Demonstratie milieugroepen in Amsterdam x
5/09/1977 Ruud juicht Eddy treurt x
5/09/1977 Veringa blaast even uit x
6/09/1977 Proces Assen: 'de wereld had niets geleerd x x
6/09/1977 Record: 217 km per uur op een 'brommer' x
7/09/1977 Arrestaties bij proces in Assen x x
7/09/1977 Molukse top bij proces x
7/09/1977 Sterren onder elkaar x
8/09/1977 Agent bij rellen Molukkers in buik geschoten x x
8/09/1977 Terug met twee plakken x
9/09/1977 Beatrix bezoekt NAVO x
10/09/1977 Veel verzet bij zoekactie Assen x
10/09/1977 Toch weer praten met de jonge Molukkers x
10/09/1977 Abortus breekpunt in kabinetsformatie x
12/09/1977 Burgemeester Assen: inval in centrum door misverstand x x
13/09/1977 Indisch uitziende' personen gefouilleerd x x
15/09/1977 President Suriname bezoekt Beatrix x
14/09/1977 Prinses Margriet helpt gehandicapten x
15/09/1977 Oud-militair wil onderscheidingen terugsturen x
15/09/1977 10.000 aflevering Bommel-Tom Poesstrip x
16/09/1977 Wasbeer verruimt z'n blik x
17/09/1977 Leraren protesteren x
17/09/1977 President Suriname bezoekt Julianda x
17/09/1977 VVDM verstoort dodenherdenking x
18/09/1977 Zesling geboren in Leiden x
19/09/1977 Weer de dupe x
19/09/1977 Treytel: Duel met scheidrechter x
19/09/1977 Zigeuners eisen vaste standplaatsen x
20/09/1977 Prinsjesdag x x
20/09/1977 Monique als liefje van doktoer Vlimmen x
21/09/1977 Beroving van Cruijf mislukt x
21/09/1977 Koninklijke gasten op gala-filmpremiere x
22/09/1977 Negen tot zes jaar cel voor Zuidmolukkers x
22/09/1977 Operatie geslaagd -  hand gered x
22/09/1977 "Ik heb joden niet vervolgt" x
23/09/1977 Politie jaagt op groepje Duitse RAF-terroristen x x
24/09/1977 Zoekactie naar leden RAF nu centraal geleid x x
26/09/1977 Met gestolen bus op drift x
26/09/1977 Triomf voor Zoetemelk in klassieker x
27/09/1977 Zoektocht voortvluchtige terroristen x
27/09/1977 Het loopt storm bij Jet thuis x
28/09/1977 Bernhard reikt Erasmusprijs uit x
28/09/1977 Onderzoek geëist naar veroordeling broers x
28/09/1977 Reis Beatrix raadsel x
29/09/1977 Zware brand in centrum Amsterdam x
29/09/1977 Politie vraagt weer hulp publiek x
30/09/1977 Gemeenteraad herdenkt neergeschoten agen x



30/09/1977 Zeeland bevrijd van giftonnen x
1/10/1977 Koningin komt even buurten in Groningen x
1/10/1977 Eerste hoofdprijs in onze puzzelactie x
1/10/1977 Houdini' blaast Nederlandse opera nieuw leven in x
3/10/1977 Gehavend Volendam pakt Ajax in x
4/10/1977 Sappige hap voor honden x
4/10/1977 Blote rondedans in Amsterdam x
4/10/1977 Weer televisieprijs voor Heer Koot en Heer Bie x
5/10/1977 Marijke leek te veel op bendelid x
6/10/1977 Kansen informatie praktisch verkeken x
6/10/1977 Champagne voor flyer x
7/10/1977 Drie partijen blijven naar coalitie streven x
7/10/1977 Schietpartij mogelijk 'grap' x
7/10/1977 Koningin breekt bezoek af x
7/10/1977 Gestande olietanker vlot getrokken x
8/10/1977 Bijtend zuur op Rembrandts x
10/10/1977 Gerulaitis ontmoet familie x
10/10/1977 Vreemde eend op Soestdijk x
11/10/1977 Turkse kleuter in het water gegooid x
11/10/1977 Pinkeltje gaat bij de film x
12/10/1977 Cabaretier Blaaser peppil voor Oranjeteam x
12/10/1977 Informateurs hopen in week klaar te zijn x x
13/10/1977 Sleper zinkt: twee doden x
13/10/1977 Oranje: armoe troef x
13/10/1977 Plan voor ontvoering politici en industriëlen ontdek x
13/10/1977 Verzet tegen plan voor Rotterdams Eroscentrum x
14/10/1977 Beatrix opent metro Amsterdam x
14/10/1977 Heel wat mis met die flats' x
15/10/1977 Beatrix bekogeld bij opening metro x x x
17/10/1977 Den Uyl verdedigt zichzelf op congres PvdA x
17/10/1977 Suurbier na Ajax-Levski naar Schalke x
18/10/1977 Cruyff haalt Schiphol niet x
18/10/1977 Zeilend om de noord x
21/10/1977 Brand in Zaandam x
21/10/1977 Tegenliggers bij het Binnenhof x
22/10/1977 Herfst 77 x
22/10/1977 Controle faalt x
24/10/1977 Nederlandse ambassedeur Zuid-Afrika in Nederland x
24/10/1977 Vuur legt graanbedrijf in as x
25/10/1977 Beatrix in Bovensmilde x
25/10/1977 Harde eus van terreur-aanhang x
26/10/1977 Congres uiterste middel voor PvdA x x
26/10/1977 Twee doden in chaos op rijksweg x
27/10/1977 Den Uyl gaat door ondanks geschil PvdA x
27/10/1977 Met één knal naar het WK x x
27/10/1977 Caransa koopt zichzelf vrij van ontvoerders x
29/10/1977 Staking werf Gusto in Schiedam x
29/10/1977 Nederlandse expeditie klimt hoog in Nepald x
31/10/1977 Laat iets horen! x
31/10/1977 Trainer van Schalke wil Suurbier nu al kwijt x
2/11/1977 Caransa: 'Vrij na betaling 10 miljoen x
2/11/1977 ministerskandidaat bezoekt Den Uyl x
2/11/1977 Wanhopig op zoek naar vader x
3/11/1977 Lubbers: kandidatuur in voorstel Den Uyl moet misverstand zjin x
3/11/1977 Gezocht: 10 miljoen x
4/11/1977 Van Agt weigert, fractie praat nog x
4/11/1977 Man vlucht uit koffer x
4/11/1977 De Caransa-duizendjes x
4/11/1977 W.F. Hermans vereerd methoge literaire prijs x
5/11/1977 Opdracht VVD-CDA coalitie waarschijnlijk x x x
5/11/1977 Wie wil een duizendje x
7/11/1977 PvdA-congres zingt Internationale x
7/11/1977 FC Twente en Ajax lopen in op PSV x
7/11/1977 Ontwerper in de wolken x
8/11/1977 Verbeten Meta mist requisitoor van officier tegen haar man x
9/11/1977 Zigeuners bivakkeren op parkeerterrein x
9/11/1977 Rovers sloten vrouw op in het toilet x
9/11/1977 De man die de formatie moet proberen te redden x
10/11/1977 Hongerstaker krijgt zijn vrouw op bezoek x
10/11/1977 Patricia vecht voor zeilschip x
10/11/1977 Hoofdinspecteur berispt na anti-Duitse mars x
11/11/1977 Vuurgevecht met twee leden RAF x x
11/11/1977 Nederland ontfermt zich over 14 Vietnameesjes x
12/11/1977 Kans op kabinet Den Uyl-1 verkeken x
12/11/1977 Zware stormschade in Nederland x
12/11/1977 Winnares werd er koud van x
12/11/1977 Gallagher rillend naar kort geding x
14/11/1977 Haarlem trakteert Hughes x
14/11/1977 Duitse journalisten te verdacht voor politie x
15/11/1977 Drechttunnel open x
15/11/1977 Ontvoering in Blaricum' x
15/11/1977 Ier toch land uit x
15/11/1977 Snelweg-tunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht x
16/11/1977 Schiphol beschermt Lufthansa x
17/11/1977 Vrachtwagen duikt op uit zee x x
22/11/1977 Akkoord Wiegel en Van Agt x x
22/11/1977 Rillen in de eerste sneeuw x
23/11/1977 ARP-top verlangt wijziging van akkoord Van Agt en Wiegel x
23/11/1977 Zure appels voor de PvdA x
24/11/1977 CDA-fractie vergadert x
24/11/1977 Prinses Beatrix opent gemaa x
24/11/1977 PSV zet Duitsers pas laat opzij: 2-0 x
25/11/1977 Juliana op Dies in Tilburg x
25/11/1977 Schoonmaaksters knokken voor hun werk x
26/11/1977 Overleg Aantjes en Van Uy x
26/11/1977 Woelige dag voor van Agt x
28/11/1977 Moerdijk nu klaar x



28/11/1977 Koploper PSV bluft Haarlem af x
28/11/1977 Caransa haalt uit x
28/11/1977 Chaos bij proef schuin-oversteken x
29/11/1977 Juliana in Dakar x
29/11/1977 Zes CDA'ers weigeren steun x
30/11/1977 Laatste keer achter regeringstafe x
1/12/1977 Juliana bezoekt Senega x x x
2/12/1977 Felicitaties van de meester x
3/12/1977 Van Agt premier, Wiegel tweede man x x x
3/12/1977 Vrij voor 14 mille x
5/12/1977 PSV slaat aanval op toppositie af x
5/12/1977 Mode in Carré x
5/12/1977 Indonesiër bloedt dood boven winkeltje x
6/12/1977 Meisje uit brand gered x
6/12/1977 Weer op de schaats x
6/12/1977 Proces in Utrecht tegen RAF-lid Folkerts x
7/12/1977 Sneeuw en ijzel in Rotterdam x
7/12/1977 Formateur bij koningin x
9/12/1977 Van Agt pakt aan x
10/12/1977 Van Agt wil vrouw als minister x
10/12/1977 Nou, tabeh dan ... x
12/12/1977 Steun voor van Agt op congres x
12/12/1977 Nachtwacht schilderijen-dief x
13/12/1977 Van Agt polst Albeda x
13/12/1977 Oranje nu in reclame x
14/12/1977 Man in kast doorzeefd na schietpartij x
14/12/1977 Zon haalt het miljoen x
15/12/1977 Punk-paar in knollentuin x
15/12/1977 Leugens strikten Menten verder x x x
15/12/1977 Theo Terwiel wint Zilveren Camera x
16/12/1977 Van Agt heeft kabinet gered x x
16/12/1977 Vrouw schiet op straat man dood x
19/12/1977 Kabinet beëdigd x x x
19/12/1977 Uitlating onjuist' x
20/12/1977 Den Uyl draagt portefeuilles over x x
21/12/1977 Aantjes betrapt x
21/12/1977 Wetenschapsprijs voor Aart Gisolf x
22/12/1977 Eerste ontmoeting Albeda met Tweede Kamer x
22/12/1977 Afgang (6-1) voor PSV x
23/12/1977 Eerste ministerraad x
23/12/1977 Kerstfeest met de koningin x
23/12/1977 Kans op ruimtereis x
27/12/1977 Man met ingeslagen schedel gevonden x
27/12/1977 Feyenoord-supporters gaan tekeer na verlies tegen Veendam x
28/12/1977 Giftige bonen x
29/12/1977 In moeders voetspoor x
30/12/1977 Actie helpt putten niet x
31/12/1977 Balletleraar doodgeslagen x
31/12/1977 Brievenbus potdicht x



Totaal NRC Handelsblad 0
Totaal Algemeen Dagblad 0
Totaal Aanzien van 1977 0
Totaal Kroniek van onze eeuw - 1970 - 1979 0
Totaal Kroniek van de 20ste eeuw 0
Totaal Nederlanders en hun gezagsdragers 1950 - 1990 0
Totaal Sprekend Verleden 0

0
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1
1
1
1
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Bijlage 2.5 Afgedrukte foto's in onderzochte bronnen over het jaar 1984
Datum Gebeurtenis AD NRC Aanzien 

1984
Kroniek 
'80 - '89

Kroniek  
20e eeuw

NL'ers & 
gezagsdragers

Sprekend 
Verleden

2/01/1984 Het gebruikelijke werk' x
3/01/1984 Lift laat het er bij zitten x
4/01/1984 Man tegen man in Molukse wijk x x x x
5/01/1984 ME in molukse wijk: Zes gewonden x x
6/01/1984 Vlammenzee na ontploffing op schip x
6/01/1984 Werkgevers praten met kabinet x
7/01/1984 Sekspop voor burgemeester Peper x
7/01/1984 Boele in Bolnes moet 260 man kwijt x
9/01/1984 Onderzoek pompstation na beschieting x
9/01/1984 Prinselijke ski-vlucht x
9/01/1984 Hond aan de bal x
9/01/1984 Europese kinderkaravaan naar Uruguay x
10/01/1984 Wijkraad geeft uitleg x
11/01/1984 Van geweldpleging verdachte Zuidmolukkers melden zich x
11/01/1984 Eerste training ploeg Raas x
12/01/1984 Demonstratie tegen uitkleden x x
12/01/1984 Wijkraad begeleidt verdachte Molukkers naar de politie x
13/01/1984 Bord waarschuwt voor dieven x
13/01/1984 Chauffeurs geven Pools meisje hoop x
14/01/1984 Storm eist tien levens x
15/01/1984 Vliegende Hollander op Schotse kust x
17/01/1984 Installatie verstoord x x x
17/01/1984 Garnalen: 13 doden x x
18/01/1984 Storm in het vizier x
19/01/1984 Hond redt gezin van vuurdood x
19/01/1984 Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging doelwit van vernielingsactie x
20/01/1984 Lubbers bij Reagan x x x
20/01/1984 Amsterdamse aanpak heroïne-junks door regering afgewezen x
21/01/1984 Prins inspecteert vliegtuig x
23/01/1984 Eindelijk sneeuw! x
23/01/1984 Van der Duim ijzersterk x x
23/01/1984 De Brauw uitgepraat x
23/01/1984 Brede Maatschappelijke Discussie over energie afgerond x
24/01/1984 Chaos door winter x x
24/01/1984 Partij besmette garnalen al op negen januari verdacht x
25/01/1984 Prins actief in jeugd-VN x
25/01/1984 Zeventien ton onder de loep x
25/01/1984 Top-duel uitgesteld x
26/01/1984 Sneeuwpret in het bos x
26/01/1984 Regels garnalen verscherpt x
26/01/1984 Protest tegen erosboot x
27/01/1984 Gearresteerd in motel x
30/01/1984 Bloemen voor de Oosterschelde x
30/01/1984 Brinkman zwaait naar AVRO-voorzitter x
30/01/1984 Dug-out stort in x
31/01/1984 Opnieuw geval van mond- en klauwzeer x
31/01/1984 Dug-outs onder de loep na ongeluk x
31/01/1984 Naakt gaat preutse burgemeester te ver x
1/02/1984 Betoging leger op Binnenhof x x
2/02/1984 Ajax-Feyenoord gelijk: 2-2 x
2/02/1984 Snoetje schrikt van de post x
2/02/1984 Kunstenaars bezetten Rijksmuseum Van Gogh x
2/02/1984 Rudi Koopmans neemt afscheid met een nederlaag x
3/02/1984 Koningin Beatrix bij feest-vierende journalisten x x
3/02/1984 Koopmans struikelt in de laatste partij x
3/02/1984 Uivermissie geslaagd x
6/02/1984 Auto boort zich door dak x
6/02/1984 Vlagvertoon voor Franse president x x
6/02/1984 Kennismaking met Olympische arena x
7/02/1984 Onrust bij bezoek van Mitterand x
7/02/1984 Jeugd blij met te veel water x
8/02/1984 Politieman gaat graag de bak in x
9/02/1984 Toch met droge voeten over x x x
9/02/1984 Van der Duim vlaggedrager x
10/02/1984 In Limburg zandzakken voor de deur x
13/02/1984 Beenspier breekt Cruijff op x
14/02/1984 Winkeliers barricaderen zaken voor ontruiming x x
15/02/1984 ME op de korrel x
15/02/1984 Schatjes van kinderen x
16/02/1984 Vorstin ontzet door schade overstroming x
16/02/1984 Strafschop Houtman redt Feyenoord x
17/02/1984 Ovatie voor koningin x x
17/02/1984 Liefdevol tehuis voor kangoeroe x
18/02/1984 Schaatsen uit het vet x
18/02/1984 Mobiele eenheid verijdelt bezettingsactie Woensdrecht x
20/02/1984 Feyenoord-Ajax wordt klapper x
20/02/1984 Lijkauto rijdt huiskamer binnen x
20/02/1984 Damen koopt liever deel WF dan alle aandelen x
21/02/1984 Knokken voor de werf x
21/02/1984 Uit met de ijspret! x
23/02/1984 Tranen om Doe Maar x
23/02/1984 Claus weer alleen in het openbaar x
24/02/1984 Kees slaat zich erdoor x
24/02/1984 Bedrijf ontvouwt nieuwe bouwtechniek x
25/02/1984 Schaduw over weerzien x
26/02/1984 Verkrachter op vrije voeten door cellentekort x
27/02/1984 Feyenoord bedankt Hoekstra x
27/02/1984 Trein boort zich in wachtkamer x
28/02/1984 Fikse gift redt boer x
28/02/1984 Bedrijf boer Peterman voorlopig behouden x
29/02/1984 Aktie tegen hoge energiekosten x
1/03/1984 Halsema begraven x
1/03/1984 Eerste bewoners van Nederland zijn 200.000 jaar oud x x
2/03/1984 Feest voor Bronbeek x
2/03/1984 Lubbers ontbijt met Thatcher x
3/03/1983 Tahamata moet zich ook bij rijkswacht melden x
5/03/1984 Vallen en opstaan op de muur x
5/03/1984 Bewindslieden in jurkjes aan de zwier x
5/03/1984 Tatoeagecongres in Amsterdam x



6/03/1984 Overlevende van drama x
6/03/1984 Sloop wonnigen in Dordtse gifwijk begonnen x
7/03/1984 Surinaamse jongen mag blijven x x
7/03/1984 Kabinet verdeeld over verlaging van financieringstekort x
8/03/1984 Koninklijk paar bij filmpremiere Ciske de Rat x
8/03/1984 Amateurs verrassem oranje x
8/03/1984 Protest in Kamer over vrijlaten aanrander x
8/03/1984 Discussie over El Salvador x
10/03/1984 FNV-voorman roept op tot bezetting x
12/03/1984 Ajax verder achterop x
12/03/1984 Zegevierend het bad in x
13/03/1984 Op de bres voor moordenaar x
14/03/1984 Nazi-groep opgerold x
14/03/1984 Nachtwake Doe Maar-concert x
14/03/1984 Luns bezoekt Lubbers x
15/03/1984 Oranje schiet raak tegen Denen: 6-0 x
15/03/1984 Ongedwongen bij douane x
16/03/1984 Hiswa nu al succes x
17/03/1984 Wilton: Dan liever de lucht in x x
18/03/1984 Valse bommelding verstoort tennistoernooi x
19/03/1984 Ontsnapte zat op muurtje x x x
20/03/1984 Gewonde Iraniërs al in ons land x
20/03/1984 Schmelzer legt eed af voor enqûete-commissie-RSV x
21/03/1984 Prinss verrast met verzetskruis x x
22/03/1984 Lente zet goed in x
23/03/1984 Explosie blaast gevel uit huis x
24/03/1984 Toon Hermans ereburger van Sittard x
24/03/1984 Beatrix opent ziekenhuis x
26/03/1984 Cruijff wipt over Treytel x
26/03/1984 Windvlaag velt steiger x
27/03/1984 Op nippertje gered x
28/03/1984 Nog weken rust voor Raas x
29/03/1984 Claus plant eerste boom x
29/03/1984 Zondagskunst in Amsterdamse Nieuwe Kerk x
30/03/1984 Minister Weinsberger legt krans bij boek gevallenen x
30/03/1984 Urker vissers doen gifvondst x
31/03/1984 Vreemde vondst x
2/04/1984 Spandoek tegen zure regen x x
2/04/1984 Coureur levensgevaarlijk gewond x
4/04/1984 Nieuwe reddingsboot gedoopt x
4/04/1984 Mini-onderzeeër op speurtocht x
4/04/1984 Geslaagde creatie x
5/04/1984 Politie haalt krakers uit oude fabriek x x
5/04/1984 Fiets van Margriet krijgtr een postcode x
6/04/1984 Brandweer machteloos bij wrak x
7/04/1984 Coureur begraven x
9/04/1984 Van der Velde finisht als beste Nederlander x
10/04/1984 Velen bewijzen Koomen laatste eer x
10/04/1984 PTT spreekt met Smit-Kroes x
11/04/1984 Bekerfinale Feyenoord - Fortuna x
12/04/1984 Ravage in dikke mist x x
13/04/1984 Scholieren-protest tegen raketten x
13/04/1984 Greenpeace protesteert tegen lozen chemisch afval x
14/04/1984 Doe Maar opgedoekt x
16/04/1984 Gangmaker tegen Exelsior x
16/04/1984 Lopes haakt af in Marathon Rotterdam x
16/04/1984 Carla Beurskens haalt tijd Spelen x
17/04/1984 Lubbers onder vuur genomen x
17/04/1984 Speculatieve scheepsbouw nekte RSV x
19/04/1984 Brinkman betschap gewenst x
20/04/1984 Hete strijd x
20/04/1984 VVV-kantoor werkt op volle toeren x
24/04/1984 MVV en FC Twente terug in eredivisie x
24/04/1984 Klompen voor B.A. x
24/04/1984 Flaneren over Scheveningse boulevard x
24/04/1984 Vredesmanifestatie Woensdrecht x
25/04/1984 Kersebomen in Limburg bloeien al x
25/04/1984 Lubbers inspecteert erewacht op vliegveld Belgrado x
25/04/1984 Gouden 'crisissoep' x
26/04/1984 Corso komt eraan x
26/04/1984 Prinses al beetje jarig x
27/04/1984 Ambassades Iran korte tijd bezet x x x
30/04/1984 Ajax slaat slag x
30/04/1984 Bloemenportretten Beatrix en Juliana x
30/04/1984 Conny Stuart neemt afscheid x
1/05/1984 Koninklijk onderonsje tijdens uitbundig Oranjefeest x x x
1/05/1984 Postuum eerbetoon koningin Wilhelmina x
1/05/1984 Jarige prinses met Juliana op de kermis x
1/05/1984 Personeel zat niet goed bij komst Van der Linde x
2/05/1984 Winkeldief gaat door de knieën x
3/05/1984 Minister Brinkman op het matje geroepen x
3/05/1984 Premier legt de eed af x x
3/05/1984 Feyenoord viuert feest x
3/05/1984 Glasvezel breekt in Nederland door x
4/05/1984 In 't gips na rustdag x
4/05/1984 Kamer wil meer weten over infiltrant vredesbeweging x x
4/05/1984 Den Uyl voor RSV commissie x
5/05/1984 Krans voor gevallenen in oorlog x
5/05/1984 Maribelle tevreden x
7/05/1984 Buit is binnen! x x
7/05/1984 Feyenoord-aanhang trapt rotzooi x
10/05/1984 Duidelijk protest x
10/05/1984 Internationale gerechsthof in Den Haag x x
11/05/1984 Demonstranten kwartier de straat op x
11/05/1984 Kinderen wordt hondevuil te erg x
12/05/1984 Patijn tegen splitsing Zuid-Holland x
12/05/1984 Beelden binnen en buiten x
13/05/1984 Feyenoord 'huilt waar het eens heeft gelachen' x
14/05/1984 Demonstranten verjagen CP-leden uit restaurant x
14/05/1984 Afscheid van legioen x
14/05/1984 Lubbers in Riad x
15/05/1984 Zeist omarmt Rinus Michels x
15/05/1984 Prinses Margriet kan een potje breken x
16/05/1984 Frisse duik x
16/05/1984 Even sfeer proeven x



17/05/1984 Vechtpartij om foto's x
18/05/1984 Kritiek Luns schokt x
19/05/1984 Danny al een echte ster x
21/05/1984 Feestje op werkeiland x
21/05/1984 Taartengooier verslagen x
21/05/1984 De Ruiter en Van Den Broek in onderonsje x
21/05/1984 Bossche bollen x
22/05/1984 Beiaardier durft niet meer x
22/05/1984 Meisjes hebben er weer zin in x
22/05/1984 Jong talent bekroond x
23/05/1984 Alleen op de barricade x
24/05/1984 Vrouwen dringen vliegbasis Volkel binnen x
25/05/1984 Afscheid met een lintje x
25/05/1984 Trotse moeder x
25/05/1984 Fout parkeren ... Doodgewoon x
25/05/1984 Kijk, Annie M.G. Schmidt x
26/05/1984 Computerfestival in Amsterdam x
28/05/1984 Haring smaakt staatssecretaris x
28/05/1984 Speedboatpiloot verongelukt x
29/05/1984 Niet korten op kinderbescherming x
30/05/1984 Laat je niet korten' x x x
1/06/1984 Chaos door stroomstoring x x x
1/06/1984 Van Den Broek ontloopt pers x x
2/06/1984 De Ruiter licht onderdeel besluit toe x x
4/06/1984 Politie treedt hard op tegen actievoerders x x
4/06/1984 NAC na fraaie zege naar eredivisie x
5/06/1984 Kantoor VVD ontruimd x x x
5/06/1984 Lubbers gast van Spaanse premier x
6/06/1984 Leo in de VUT x
7/06/1984 Schermutselingen bij bezoek Smit-Kroes x
7/06/1984 Toneelprijzen voor Andersen en Kraaykamp x
8/06/1984 Minister neemt wad te voet x
9/06/1984 Nieuw begin Peterman x
9/06/1977 Beraad over kruisraketten x
12/06/1984 Ereronde met cup x
12/06/1984 Demonstratie op Binnenhof tegen kernwapens x x
13/06/1984 Kalme actie voor de Tweede Kamer x
13/06/1984 Kabinet-Lubbers niet bereid tot wijzigen plaatsingsbesluit x x
14/06/1984 Protest tot bovenop regeringstafel x x x
14/06/1984 Lubbers loodst raketbesluit door Tweede Kamer x
14/06/1984 Weinig belangstelling voor Europese verkiezingen x
15/06/1984 Den Uyl stemt in een klooster x
15/06/1984 Staatssecretaris Korte-van Hemel moet terug naar af x
16/06/1984 Vrolijk begin voor Patijn x
16/06/1984 Zwaar gewond na overval x
16/06/1984 Brand(t) aan de Amstel x
18/06/1984 Massaal feest op vernieuwde boulevard x
18/06/1984 Moeder-slurf als houvast x x
19/06/1984 Tanker vast op Nieuwe Waterweg x
20/06/1984 Zeven kleinde kleutertjes x
20/06/1984 Goud voor blinde atlete x
20/06/1984 Paleis Het Loo als museum ingericht x
21/06/1984 Olifantje in blakende welstand x
21/06/1984 Bom gedemonteerd na evacuatie x
 22-6-1984 Prinses opent vleugel Bronbeek x
22/06/1984 Joseph Luns beëindigt actieve loopbaan x
23/06/1984 Militairen verjagen Doe wat betogers x
25/06/1984 Zij verrichtten de ingreep x
25/06/1984 Politie-auto gestolen x
25/06/1984 Kleurrijk feest als opening van Poetry International x
26/06/1984 Vrouwenverzetskamp ontruimd x
26/06/1984 P.C. Hooftprijs voor schrjifster Hella Haasse x
27/06/1984 Schrik van overval weer wat te boven x
28/06/1984 Startsein actie ME x
28/06/1984 Vrijgelaten dichter op Poetry x x
29/06/1984 Margriet en Pieter bij wrak 'Amsterdam' x
30/06/1984 Ger maakt het beter dan ik' x
2/07/1984 Hanegraaf o.l.v. Raas naar gele trui x
2/07/1984 Snel gered dankzij satellietzender x
3/07/1984 Oosterbossch uit strijd na lekke band x
3/07/1984 Dolgelukkig met elkaar x
4/07/1984 Wachten op de zomerzon x
4/07/1984 Oranje haalt in München zijn gram x
4/07/1984 Vijftig jaar geleden oproer in de Jordaan x x
5/07/1984 Plotseling pakte hij mijn kat x
6/07/1984 Massale botsing: 5 doden x
6/07/1984 Kotter vast op naaktstrand x
7/07/1984 Wolk van een diepvriesbaby x x
7/07/1984 Prins Claus in Nieuw-Vennep x
9/07/1984 Het blijft warm x
9/07/1984 Raas zet traditie voort: eerste in Bordeaux x
9/07/1984 TBC-onderzoek in discotheek x
10/07/1984 Plezier op het water x
10/07/1984 Raas toch eruit x
10/07/1984 Noodweer zorgt voor problemen x
11/07/1984 Japans feest in Rotterdam x
11/07/1984 Vorsten voor Willem van Oranje in Delft x x
12/07/1984 Tenten in het water x
12/07/1984 Eén pot nat x
13/07/1984 Adri van der Poel kan niet meer x
13/07/1984 Genezen na blikseminslag x
13/07/1984 Molukkers gehecht aan kamp x
14/07/1984 Baby-olifant schrikt van regen x
16/07/1984 Koninklijke familie op bezoek x
16/07/1984 Nederlands paar gedood in Zweden x
17/07/1984 Klaar voor de grote wandeling x
17/07/1984 Skûtsje van Jeen Zwaga schuin in de wind x
19/07/1984 Tante knokt voor utiwizing van Netha x
20/07/1984 Thuis met nieuw hart x
21/07/1984 Pools plezier aan einde van Vierdaagse x
21/07/1984 Surfster pakt drie titels x
23/07/1984 Brand in ruim van Argentijns schip x
23/07/1984 Han Wezelaar, maker Rembrandtsbeeld, overleden x
24/07/1984 Vakantie vergald door diefstallen x
24/07/1984 Netha duikt onder x



26/07/1984 Delft op stelten bij radio-uitzending x
26/07/1984 Margriet vergat haar rok x
27/07/1984 Paniek na explosie bom in zee x
30/07/1984 Botzing maakt einde aan cruise x
31/07/1984 Slechts winkelhaak x
31/07/1984 Berooid na cruise-reis x
1/08/1984 Dagje uit wordt ramp x
2/08/1984 Spelen fataal voor tv x
2/08/1984 Brand in kerk in Zwolle x
3/08/1984 Moeder Olga wacht de dood x
3/08/1984 Vriendin vangt druppers op x
4/08/1984 Proost voor Petra x
4/08/1984 Man die op agent schiet gepakt x
6/08/1984 Caribisch carnaval x x
7/08/1984 Achtervolging door politie x
7/08/1984 Nederlandse klimmer in Schotland gered x
8/08/1984 Protest tegen helikopterveld x
10/08/1984 Bloemenzee voor Den Uyl x
11/08/1984 Oldtimer in de lucht voor filatelisten x
11/08/1984 Gouden medaille hockeydames x
11/08/1984 Zuur in de atmosfeer tast boeken onherstelbaar aan x
13/08/1984 Lustmoord op peuter x
13/08/1984 Feestje voor wereldkampioenen x
14/08/1984 Gevangenen kosten niet veel x
15/08/1984 Olympisch goud wekt bewondering x
15/08/1984 Nederlandse politici bezoeken Nicaragua x
16/08/1984 Boer overleeft explosie x
17/08/1984 Geboorte vierling volslagen verrassing x
17/08/1984 Hilbert van der Duim staat in de kou x
18/08/1984 Finale: Feyenoord - Manchester x
18/08/1984 Stephan wordt paleiskok x
20/08/1984 Jonge vrouw gewurgd x
20/08/1984 AD-toernooi: dubbele winst voor Feyenoord x
20/08/1984 ABP-directeuren in opspraak x
20/08/1984 Eerste Nederlandse herderin benoemd x
21/08/1984 Rondvaartboot besmeurd x
21/08/1984 Van der Dussen naar Rechtszaal x
21/08/1984 Acties havenbedrijf Rotterdam x
22/08/1984 Lijk vrouw in greppel gevonden x
24/08/1984 CDA-ers naar Moskou x
24/08/1984 Nieuw team voor derde 'slippers' x
24/08/1984 Hond in auto opgesloten x
25/08/1984 Supporter neergestoken x
27/08/1984 Ongeluk in spits: 35 gewonden x
28/08/1984 Havenbedrijf paar uur plat x x
29/08/1984 Rode rozen en rode wijn x
29/08/1984 Gewonden Zandvort: schadeclaim x
30/08/1984 Chinezen verrukt van circus x
31/08/1984 Ruud en Yvonne geven ja-woord x x
30/08/1984 Eerste schuif Stormvloedkering x
30/08/1984 Joop den Uyl 65 jaar x
1/09/1984 Koningin opent 'duivelshok' x
3/09/1984 Tribunes leger: klap voor voetbalclubs x
4/09/1984 Gezond en wel met tweede hart x
5/09/1984 24-uursstaking in Rotterdam x
6/09/1984 Voetbalbezoek valt mee x
6/09/1984 Prins Claus geeft 'rundvee' weg x
7/09/1984 Gewoon even winkelen x
7/09/1984 Mislukken bemiddelingspoging x
8/09/1984 Slag om Arnhem herdacht x
10/09/1984 Sorry mensen, volgende keer beter' x
10/09/1984 Tuinder weegt nog 52 kilo x
10/09/1984 Prinses Margriet haalt de band met de Antillen aan x
11/09/1984 Brand na gasontploffing x
13/09/1984 Hongerende tuinder op Haags Binnenhof x
13/09/1984 Feyenoord in 't nauw x
13/09/1984 Nóóit meer aan de parachute x
15/09/1984 Daar gaat m'n auto! x
15/09/1984 Ambassadeur loopt voor bevrijding x
18/09/1984 Buurt gaat krakers te lijf x
18/09/1984 Nijmegen herdenkt bevrijding x
19/09/1984 Zwaaien vanaf 'nieuw' balkon x x x
19/09/1984 Gas in waterleiding: 2 gewonden x
20/09/1984 Universiteitsbestuur vrjigelaten x
20/09/1984 Nederlandse clubs komen in eerste ronde Cup-voetbal x
20/09/1984 Laatste pijler stormvloedkering x
20/09/1984 Staking legt stukgoedsector van de Rotterdamse haven plat x
22/09/1984 Partijen opgelucht x
24/09/1984 Drama op voetbalveld x
24/09/1984 Slag om Arnhem herdacht x
24/09/1984 Niet alle leergierigen kunnen aan de slag x
25/09/1984 Brandweer haalt chauffeur uit wagen x
25/09/1984 Moordzaak opgelost met behulp van vingerafdrukken x
26/09/1984 Huis ontzet na explosie van gasfles x
26/09/1984 Gouden Kalf en persprijs voor 'De illusionist' x
27/09/1984 Verdachten naar gerechtsgebouw x
27/09/1984 School brandt af x
28/09/1984 Koerden belagen ambassade Iran x x
29/09/1984 Mieke rijdt 't zuinigst: auto cadeau x
1/10/1984 Barry Hughes pikt het niet x
1/10/1984 Van Den Broek op topconferentie x
2/10/1984 Welkom voor Jordaans koningspaar x
3/10/1984 Rookbom voor koningin x
3/10/1984 Deel congresgangers keer premier de rug toe x
3/10/1984 Voorzitter Abvakabo verlaat FNV-congres x
4/10/1984 Grieks gevaar even afgewend x
4/10/1984 Justitie: Veel zwart geld x
5/10/1984 Tuinder stopt hongerstaking x
6/10/1984 Oogarts opereert honf x
8/10/1984 Man zwicht voor pistool x
8/10/1984 Rood blijft rood x
8/10/1984 Bart Vos eerste Nederlander op Mount Everest x
9/10/1984 Vorstin in Denemarken x x
9/10/1984 Deining om bloot op bus x
9/10/1984 De Vries interrumpeert Den Uyl x



10/10/1984 Jeugd verdacht van busbrand x
10/10/1984 Trots op klimgeit x
11/10/1984 600 man uit flats x
12/10/1984 Russische scholieren op bezoek x
15/10/1984 Rijvers bij AZ-PSV x
17/10/1984 Onderonsje hoofdrolspelers RSV-drama x x x
18/10/1984 Wijnstekers lijkt al op te geven x
18/10/1984 Nobelprijswinnaar en zijn gezin x x x
20/10/1984 Broer krijgt niet van zus x
22/10/1984 Feyenoord bijna door Drachten verrast x
22/10/1984 Alleen kapitein gered x
23/10/1984 Beschuit met echt muisje x
24/10/1984 Getekend bij ontruiming x x
24/10/1984 Justitie bij inval aanwezig x
24/10/1984 Lubbers in Koeweit x
25/10/1984 Engelse supporters teruggestuurd x
25/10/1984 Den Uyl overhandigt motie x
27/10/1984 Cruijff bij verkoop van zakencentra en stadions x
28/10/1984 Mijlpaal in verkoop 'Ciske de Rat' x
29/10/1984 Trainers-onderonsje x
29/10/1984 Vakantiegangers uit Spanje geëvacueerd x
30/10/1984 Echtpaar grijpt naast half miljoen x
30/10/1984 Sprankje hoop voor Turks gezin x
30/10/1984 Krakers blokkeren gerechtsgebouw x
31/10/1984 Thuis na barre klim x
31/10/1984 Wateroverlast ramp voor tuin van Het Loo x
1/11/1984 Burgers op stap voor bestrijding criminaliteit x
2/11/1984 Staatssecretaris beantwoordt vragen x
3/11/1984 Genieten van november-zonnetje x
5/11/1984 Geen kwaad woord over Libregts x
6/11/1984 Op motorkap meegesleurd x
6/11/1984 Zoon voor doelman PSV x
6/11/1984 Demonstratie kinderopvang x
8/11/1984 Emmen blij met stukje mammoet x
9/11/1984 Kapitein als waakhond x
10/11/1984 ME pakt demonstranten aan x
12/11/1984 Feest voor judo-dames x
12/11/1984 Nertsen losgelaten x
13/11/1984 Explosieve vangst in Apeldoorn x
14/11/1984 Ruzie VVD'ers krijgt vervolg in Kamer x
14/11/1984 Sprekend protest PTT x x
15/11/1984 Protest levert niets op x
15/11/1984 Reservisten oefenen x
16/11/1984 Politie schept betoger x
17/11/1984 Moeder gijzelt groepsleidster x
19/11/1984 Limburgers sterk in koude noorden x
19/11/1984 Alles weer koek en ei op partijraad x
19/11/1984 FNV-bestuurder sprak stakers toe x
20/11/1984 Artiesten in de prijzen x
21/11/1984 Gefouilleerd voor raadsvergadering x
22/11/1984 Applaus en beker voor jonge kampioen x
23/11/1984 Gedupeerden krijgen toelichting x x
24/11/1984 Tweejarige Daisy haalt zwemdiploma x
24/11/1984 Storm beschadigt fietsenrek Amsterdam x
26/11/1984 Been moet afhaken x
26/11/1984 Slag bij de Kuip x
27/11/1984 Actie gaat letterlijk als een lopend vuurtje x x x
28/11/1984 Na twee jaar toch in cockpit x
30/11/1984 Sint deelt uit op de Zeedijk x
1/12/1984 Lachend achter de tralies x
3/12/1984 Michels praat met Metgod x
3/12/1984 Drama maand na openingsfeest x
3/12/1984 Ongerepeteerd geweld in televisieprogramma x
4/12/1984 Verkeerde huis gesloopt x
5/12/1984 Surprise op Binnenhof x
6/12/1984 Zoen van Zoete Lieve Gerritje x
6/12/1984 Troost voor moeder van Sandra x
6/12/1984 Anna-Frankstichting in gesprek op Binnenhof x
8/12/1984 Beroofd ondanks verzet x
11/12/1984 Van Aardenne: Ik blijf x x
11/12/1984 Waterwegversperring opgeheven x
12/12/1984 Uitgemolken x
14/12/1984 Bevrijd uit grot x
14/12/1984 Dag kerstdiner?' x
15/12/1984 Tram tussen kerstgebak x
17/12/1984 PSV deelt dreun uit bij koploper Ajax: 1-4 x
18/12/1984 Man gooit gif in dancing x
19/12/1984 Kamer slikt berouw x
20/12/1984 Leiden in ban van bom x x
20/12/1984 Hilariteit op tribune, oppositie mort x
21/12/1984 Van Thijn neemt de wijk x
22/12/1984 Oppasser als 'pleegmoeder' x
24/12/1984 Aanval komt er niet door x
24/12/1984 Even op adem komen in de sneeuw x
27/12/1984 Brand bij bierbrouwer x
28/12/1984 Run op vuurwerk x
29/12/1984 Bank van miljoenen beroofd x
31/12/1984 Nederlander ontvlucht Bolivia na bevrijding x


