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Redactie;l\[r. B. v. ?t H
April 19h8.
Mr. H.L. Homrno s,
Eerste jaargang Ng 2.
G.J. Vorburg.
Redactie adres¡ Provinoials Griffie van Zuid-Ilolland,
rs-Gravenhage.
Korte Voorhout 1,
Uíteraard zulLen do lezers wel hebben begrepen, clat
de redactio zeer benieuwd was naar do reacties, welko op
het mododeJ-ingenbJ.ad. zoudon komen.
Zouden er velo afkeurend.e, da¡ weL goodkeurendo geIuiden zÍjn? Zou men begrijpen wat de opzot en het doeL
van hot blad. is? En bovenaL, zouden do leden eigener be-

vyeging

.

fun

mod.oworkÍng vorl"onen?

Wdt Ae sorste tweo v:ragen betreft, er ka¡r weL gezegd
worden, dat zij in gunstige zin zijn tã bea¡twoord.en.T[at
de Laatsto vraag betreft, hierover kunnon wiJ niet zo optirristisch zijn. Zeker, or zijn wel bijdrageu, voor ons
blad f:egezond.en, ttoch zij zijn si.ochts verlrogon, nadat
de rod.actie hier om gevraagd had.
lt'Iat wlj dsn wel willen? Meer spontaniteit in hsb toozend.en er van. Laat mon nlet aarzeLen en denken¡ dat anderon or wel voor zuLlen zorgen, want wannger iedereen
dit denkt blijven wlj er van verstokon on dat is niot cle
bed.oeling.

-2Ook voor op- en aanrnerkingen over inhoud en opzet
van ons b1ad. houclon wij ons aanbovolen, want slechts op
dio ma¡rier kan het blad op den duur voldoon aan de eison
weLke er aan gestold worden. De redactie kan wel tevre den zijn, d.och d.an zijn de lezers het nog niet. En juist

dat laatste wÍllen wij bereikon.

wij iets van U vornemen?
++++++++++++
12 JUNI 191+B
Zoafs de leden woten, ligt het in de bedoeling om
ieder jaar op de ùnreede Zatordag in Juni eon excursio to
houden nàar een historisch centrum of nog weinig bezochte belangrijke plaatsen op historisch gebiod in ZuidHolland
Voor dit jaar staat oen bozoek aan het eiland Goeree en Overflakkee op het prograrmna. Eon eiland, dat
vooral in de laatste tijd in het middelpunt van do belangstelling staat. Hot is daarom van belang, ook op historisch gobi<;d van dit e iland iets te gaan zien en te
ltlogen

gaan horen.

veel moeite is het bestuur er in geslaag,d, darrk
zij de uitstekendo medowerking van de R.T.M., de tocht
naar het eiland voor te bereiden. V[o zullen hier niet
opsommon, welks moeilijldeoden or 1¡aren te ove¡winnon.Het
zij U genoeg, dat ze er waren. Het bestuur meent er nocl¡tans in geslaagd te zijn de leden een dag te kr.rruren aanbieden, weLke uniek zai- zíjn. Zij raadt dan ook aLLe leden met hun eventuele echtgenoten aarr, indien mogelijk,
aa¡ deze tocht deol te nemen
li[e zuI]-en hier niet alles verklappen en slechts een
korte beschrijving van de reis govena De rest zult U dan
wel ervaren op de tocht zeLf.
iViot

Z"a.TERDAG

12 JUNÏ 1gh8.

9.roîË'-:-9f5-Uüil-Ve-Fzãme1on in het stations wachrtokaal der R.l.ilf. adres Rosostraat, Rotterdam. (Bereikbaar
van het station D.P. met lijn 2 en 9¡ vanaf hot Boursstation en Maasstation met lijn 7 en 9). Uitstappon hal-

te Stioltjesploin.
!.)0 uur vertrek per extra tram naar Hellevoetsluis.
Boo ttocht Hs1levoe ts luis -Midde lharriis .
Met oen extra tram een bezook aa¡r Middolharnis"Goed.eroede en Ouddorp. De

terugtocht va¡ Midd.elharnis

na.ar

-t

-

wordt gemaaltt net eon salonboot. Ds aankomst
aLdaar zal p laats vind.en om circa B uur.
In Middelharnis zal vergaderd' wordon in het f,€staurant Moijer. Aldaar zal door ons med'elid d-e hoor h

Rotterd.am

J.Versoput oen boschouwing word.en gegevon owr do 8oschiodenis en het ontstaan van het eiland. In dit restaurarrt zal evenoens gologenheid zijn een w'arme lunch
be gobruiken. Voor d.e avondmaaltijd wordt men aargoraden brood mede te nomon. Zij, die er d.e voorkeur aâJI
geven aa¡r boord te eten, ln:nnen dit ook doen, er is n.
1. son buffet aa.n boord.
Thans rest ons nog d.e zwaarste taak, n.1. om U moU
de te deIen, wat de kosten va:r dszo reis wel zijn.
donlcb natuurtijk va¡ ontzcttond hoog. Stolt U zich gorust. Hoog zijn zo nog wel, maar toch niet onoverkomenlijk on vergolekon bij hetgeon U lcijgt aangebod'enrzijn
zo, dank zij oon royaal gebaar van onze penningmoostor,

zoffs laag to

noemenc

hels rois vanaf Rotterda¡n zlJn
van de
S
OV€N
e
2rJO por porsoon,
lunch ad l¿¡ !O komen. De kosten voor d-e reis zullen
tijdens de tocht worden geinoasseerd.. De lunch wordt
af zonderlij k afgerekend .
Geeft U nog heden op door nuiddel van inliggend aannoldingsformulior. Voor <l.e goede regeling vaJr onze !rcursie is hot bepaald ¡rggiå dat do inschrijvingon voor
Zaterdag 15 Mei inkomen'. Na dio d'atum kururen $een aan'mold.ingen rneer worden geaccêptoerd.
Laten we dus allon 12 Juni vrij houdon voor onz€

f

De koston van do

vereniging.

.

Voor d.e leden, die slechts dool willen nomon aan
de tocht op het eiland on dus op eigen gelegenheid" naar
Middolharnis gaaïr¡ kan gemold wordon, dat ornstrooks 12
uur gearriveerd wordt te Midd.elharnis- (dorp) en dat d.o
koston voor d.e reis oner hot eiland .{ lrJO ziin.
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Na La.ngdurigo on moeizame onderhandelingen
geslobestand
îaË-r"-;;u*rp"r, her ùvaalfjarig

g ¿prïî

jonge re+?
í"o'trruun Loníni Phili.ps lrr van SpgljeVoertig
"t'
iaren
Proqinciän.
¡"îfi"t-å"" Zu*ã Veronigtle
d'e
d3^elkeurfns-van
¡ret
ueioseld
*";Àn
#i;ñid";;";iå
jaar
niornve staat "" "à" periodã va3-ü¡rraalf . gevcn.?*
-waponstil"op ageJ'egonhoid'
rt*¿ zou aan beido parbijen
vre defj-nitieve
oen
I
om
¡e
ré
ä'[ t-ù"*;n,' ni ss crrì."rr
on-dankbaarheid'
''"
ä"-t" sluitoä. nì'tu" tot feestvreugd'o
do
Staten van EolLand' eon vorbij
eprii't"*
18
Op
dragen' dat
zoet iä o*r, ä". statãn-ceäeraa1 om zorg tozou wordon en
het bosta¡rd. overal op ! Mel gopubLiooerô
wordon suloÌ<e oxä;; ;;;--drtruio"" práet""n-¡ettroont
al-s de gaecke is
tra-orðinaris teåcLåã" t* blijochap
een nDancksoggingq,
l¡oi
togen-6
,äiiä*"ãåi. V"raer werd'
î;;:-;; neaeaagh-åver het sluvten van d'on Trevos ofte

sta¡rdtrl uitge schrovolt.
ïn Voorscfràten word het nieurs gebracht d'oor do taljuwsboae.ot, W*uuonaar en op de !e {ei rn3t kl1$o1ul en
Diro Ólaosz' de scheeprnaeoker
åiå"rttig afgokondigd.een
prachtig vuurwerk gemaalt ven 5
Þiut"" úo".ãr, it"ãaã"
schout had
teortonnen en iJu,t""tt. ftt-a" heruerg v91 do.bogonnen
do
wijze
oen iodor vrij bior drinkon. 0p d'oze
henbovoor
waarin
io*o*""" o*t iootschoten een' periodo,
Langriite gebeurtonissen zoud'en plaats vj¡rden'
Be

ti.idens het IWÁ3LF JAX,TG BESTSI{D.
Het schrijven van dorpsgesohiedenis heeft zijn eiVOORSCHOTBN

genaard.Ígo moo ilíjldre dens een doorLopond ge schiedvorhaaL
wordt onmogol.i:k gernaakt door de vaa"k.J.ango per5.od.en,
waari¡o het lovon nrstig voortvLoeít zonder gebourtonis6on, dio do v3rrrreLdíng waard zijn. Men kan de geschÍodepis schrijven van beetuurs- on' rechtsinstellingenrvau. g9bourri'enn'zoaLs kerk on raadhuLs, valx vregen, bruggenosLuÍ-

zen, moLens, pôld,ers gnzovoe¡ts r----- daar:naast bl{ft
de noodza¿k om van bopaaLdo belangrijko porioden do go.beurteniesen in chronologisoh verbancl te pLaatsen om de
vorkLarjng vân grote vorandoringon te kr¡nnen goveno
Zulko grote veranderingon hirramon voor hei d,orp Voor".
echoten tiJdens het ùvaalfjartg bestar¡d..

do
Ondor de vole leengoederen varr Holland' waa:moe
waren'bebsleend'
IÏeren vâ:r JlVassonaar in ãe Midd'eleouwen
voorschoten. Jan
;;;;ã" oou ãu ambaohtshoerLljkhoíct van
had
sleohts een
veLdhoer,
*r, Wu."."naarr do beroemde
Lenen'd'ie
rochte
deze
droigdon
dochter Maria on daardoor

lrnnersniotdooroenvror¡/Vgehoudenkondenworden,aando
graaflijldreid terug te vallo,n.- Gel"ukkig verloende in
in een eigenJrandige
i!ão r"i"L v als giaaf va¡ Horlandgunst,
clat zíjn doch de
¡íief aan de dappãro bijgsnan
opvolgen
ter hon i:r zijn lonon rnocht
Llaria tréuird.e met een zuidnoderLand.s edelma¡r: Jaoguosd.eLlgne.Nad.edoodvanMariavarrVfassena.arerfde
Ë"u." ,oot Þnilip" de Llgne de Tllassonaarso goederen'En zo
pebeurde het. d.at dezo ZuidnodorLand'se ambachtsheer var
oof,üoo"u"itot"n ítt a" eerste tijd va¡ de tachtigjarige va:r
unie
d'e
na
n'u
t;; ;; ã" spaanse zijd.e stónd". Toon
Atiecht en aä Unlo v'air Ut¡ocht in 1579 d'e schoid'ing varr
Noord.- en zuld¡rederLa¡d definltiof en de vorzoening not

-6*
ZuidnederLanders onlnogelÍjk word, gingon
{: staten
1ç"9r"gozinde
do
van Hotrand er geleidorijk toe over alle [o"áuren vall hen, die do zijde
va¡1 do vljanãhie1dgn, in boslag tÆ Demen.
0p 1 o De cembor 1 587 war0n d.o o oe dor en v81? de Gr
b
aaf
do Li gno aa¡ de be ur t z 1 J werdon in bo lag genomen
oür. to
zÍjne r tij d geheo I ge oonfis ceer d te worden D€ ren ùno e I
tor der Was senaar se goe de ron , Jacubus d.e J onge t moch
t b¡i'ven voortaân was hij vera"n ü¡roor ding vers chu 1 di gd
aan de
s ta ten a 2o ver I oo r Vo or c hoten z ].
Jn em ba ch ts ho o r do al
ma ch tige t d 1e g€ dure ndo z ovee 1 o euwon over
hot w€ I en wee
van z ijn ondordanen be chlkt had De doo d van
Phi 1 Lps d.e
Ligne 1n 1 5sh verarider de aan de aak tI ie ts wt¡l t z ijn
t
zoo!7, Lamoraa L d e Ligne , maakte
t c h 1n Spaanse lrij gs
di ens t zo ver dí ens b 1 ]- j k , da t .z ij n gr aaf s chap L11 1 &1 door
de koniqq van Spa¡j e to t o01L prÍn s dom verheven
werd. .Eor t

t

t

ho d.oor de Vo ors cho tonare n me z ovoo 1 T?eug
de be toon ge
v10 r de ü¡'¡aal fj ar i g be s ta¡d van 1 &g br ach t lro randoring
de
vij B.lt de I L j Ì*re den waren go S taak t on La:noraal do Ligne Iroeg
w€ e ¡ do be ch ikkÍng over z l_ jn Ho I 1 a¡dse
famil1 e goe do r9n
ZoaIs re e ds z Íj n va de r uÌ 1 582 de ho er 1 ij ldre I
d ï.€ 1
de rdorp aa¡l do
tad Le idon ve r ko c ht had t o wens te Lamor aa1 van he be sta¡d t)a bruik te makon om he re s teronde
onz e ker e baz 1 LN de N o orde 1iJ ke Ne der 1an
don VATI de ha¡rd
te d oen t üi J kr¡ram daarvoor zo 1f Þaar Ho L 1 arr d, ve
tigde
z I ch tn Don Haag , waa.r de ïtlas onaar e en
s
huis
had
Sroo
don op de h oek vxn de K¡eu te r di j k e n he t
Voorhou en wa s
s poe dig 111 een he vig e
íj d gowÍkko Ld ovor d gren e n
van z ijt re ch ten
te voo I t om hi or te ver ha len a
Voor s cho tene anbach ts hee r z ou nu ook l_1 goe
2
n
de ren
eon s Þt aaïr bo ich tÍgen o n daardo or raakte n
de dorps besù¡undo r s t l"n de e e r s to p laa t s de s chou
e n d e ù¡f€ e anbach t6
bewaar der s t 1n gro te moe t lij kl:e don a Va¡
oud sher was
ho
geuro on te t da e 1ÌÞ n 10 u¡ì¡g ambach
ts heer b ij z ijn e0r to lntoch d.o or zijn ondor d ane n geh uldigd en trouw g e zworen
w€ r d, maar deze p 1e c htighe 1 d had. s inds
men senhougen i nisb
me or plaa
geh ad Zo re 1s don s chou on
a¡nbach ts bewaa rder me t d o so c re ta¡ ]. I op 1 2 N ovem be r 1 61 0 nAaf
Don Haag
om daar me t de ren he e ster ôv0r
de on trang s 1rafr do
âIIIbach tshoor te ove Lo gge n Kor te
d daarna
l'V€ we ton
ni e pro o1 o wa.ûLoe r
dee d Lamora aI d e Ligne zij n
1ïlto ch o p doorre L naar I€ I de n De on tvangs
had bi J go
breko van e 0n ambaohts of re oh thui s p laa t Ln
do he rbe r t)t
'!¡an de chou en
voo r 9 pond en 2 s tu l_ vor s aan wij n
en

t

t

t

t
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t

t

t
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t

t
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bíer opcìronk, Een verslag van do plechtigheid is ofis
niot nagelaton, maar de ambachtshoer was zser tevred.en,
zoals lator blijken za\.
Ook verdor badden de Voorschotenaren niets nagela-

om hun toruggokeerdo ambachtsheer gunstig voor zich
stommon. Zij hadd.on hom te Don Haag ln Fobruari 1611
nog eens oon paar koppels patrijzon gezondon on de jongo Prins de Ligne lreeg zeLfs een paard ton gesehenko.
Geen wonder, dat Lamoraal do Ligne zijn erlontelijkìreid
door eenvorstolijke daad wildo tonen en dat nog voor
zijn torugkeer naar het Zuidon,
In oen grote perkamenten brief, Eedatoerd 1] Juni
1611 , v¡aaraan zLin zegol in rodo was híng, verLeendo Ïrij
rlom de goede
aan do i-mrroners van Voorschoten en Veur,
gunsto, gen€gentheyt ende dienstbaerhoyt die sij onsgotoont hebben €il -- wil God -- noch toonon moogen, tor
goeder godachtenisse onsor incornpste in onse heerliched.on ende goederon in Hollant gelegenrt een algoheS-e vriidom van de Tfassonaarse tolLon Ín Holland..
Om d.o waarde van dit privilogo to kr.¡.nnen begrijpon
rnoeten wo oorst iets moer van de Tlassonaarse tollon weten, Ook zij behoorden tot d.o grafelijke domeinen YaJx
Holland, d.ie aan d.e l,tlassonaa,rs in leen gogeven waront

ton

ts

roeds zo lang goledon, dat

er in 1J2f, toen eon

v€r-

hoogd toLrecht toogestaan werd, rrvan d.en contrario geen
memorie on wasrr. Het waren voornamelijk watortollen; d.e
hoofdtol was te Gouda met de volgende posbn: de ZiiLbrug buiten Loiden, do Molenaars- of Hoimansbrug te Al-phen, een,gost binrren l,eidon met een Lendtol to Oegst geest en één aan de TVitte Poort (op Voorschoter on Valkenburgor na¡kt)r &ar d.e Goudse sluis onder Alphen en
aan d.e Doosbrug ondor Leiderdorp. A1 deze tollen moch ten d,e inwonors van Voorschoten sn Vour met hun goede ron voortaan zonder beta.Ling passeren op vertoon var.e€n
tolbrief gezogeld. door d.o sohout on ondortekond. door de
secreta¡is van hun woonpLaats. Een belangrijk voordoeL
was dit, zokor in oen tfjd, waarin niet alleen hot goederenvervoer, rnaar ook dat van porsonon in Holland bijna uitsl-uitend. te water goschiedde. Larroraal had noggotraoht het aa¡rtal posten uit te breid.en on het tolge1d.
te verhogon, maar de Staten va¡r llolland vercotten zio}:.
net kracht d.aarteg€D. Door d.eze moeiJ-ijkJredon word de
wêns van d.e Staten om d.o tol te kopen vorsterkt, maB,r
¡nen kon het over de prijs niet eons wordon.0p 11 JuIi

9

-B1611 nam LamoraaL afsclreid van Gecormnittoerd.o Raden om
geheol onvorrichtsr zake naar de Zuidelijb Ned.erLa¡den
terug ts koren" Do verkoop van de tol on ook varr deheel
f.ijkheid va¡ VoorscJ:oton was, hoewel voor korto tij¿1,
uitgo stsld.

Voorschotons arnbachtsheer rnocht een dapper lrijgseen handig zakonman was hij niet gebleken.Een
d.uidelijk inzicht daarin hadden schout en a¡nbachtsbewaarders gokregen, toen zij eens in Den Haag la¡yamen om
man

zijn,

rret

hu:e

hoer ovei het windrecht to sprekon z zi.j werden

weggestuurd om over enige dagen terug to komen, want er.
kon toch nists besloton worden, omdat Mevrouw niet thuis
wasl De PrÍns de Ligne schatto do za.keLíjke hnaLltelton
van zÍjn vrouw, Mario do Me1un" op de juiste ïraardo.
fn 1612 kvram zij alloen, voorzien-van een volmacht
van haar ms.n, naar l{olla¡ld terug en deod zaken.ZiJ verkocht i¡r 1616 de V[assenaarse toi aan de Staten va¡ Ho].lend voor f eaZ.OOOr--; Voorsohoton loed daarbij goen
schad.o: het verloendo tolprivílogo behield. nog
onigo
oeuwen ¿ijn waarde. Een eer¡v later (171p) vorbeelden de
Voorschoterlaren zich zelfs, dat ze verL allo Eolla¡rdso
tollen vrijgestold waren, maar uit d.io droom ontwaakten
ze spoedig.
De ambachtsheerlijkheid van Voorschoten mot de hof
stede Ter Horst on het Schakerbos was reeds op ! Apri31ó1! door Merrrouw de Ligne verkooht aan Jan va¡r Duvon r
voordo, Hoer varr Dwenvoorde en Pietor van Ruytenburgh
Hoer va¡r Vlaardingen, voor 6C.[OO pond. Doze heron dee
d.en ond.erling. De hofstede Ter Horst l<r/ram aa:r pieter
Ruytonburgh en de heerl.ijkìreid. van Voorschoton aan Jan
van Drvenvoord.e, dio er op 22 April 16i5 in de Hollandse
leonkamer rned.e beleend word. Om de koopsom te kr.rnnen vold.oen, had Jan van D.rvenvoord.o reods in 161J eon deol van
zijn visserij in de Vliet voor 12OO goudguLd.ens aan
se burgers verkocht. De heron va¡. D*r¡envoordo, in de
d.elBeuwen ao vaak door hun illustore nevon va¡ T[as
me t de lage heor lij khe id van Voor scho ten be Le ond ïvaren
t
nu re chts tree ks here IT îrn v o on S cho ten gewo rden a De na 1
stork toenonende i:nvloed .van de Hollandse ambachtsheren
kroeg to Voorschoten oen vorsterkt accent¡ losgomaakt
ult het grote cômplex van de l,[assenaarso goederen,kreeg
mon nu oon heer, dle blnnon de heer.J.ijkheid. woonde en

rechten *?1
argwanond tr}ozag, of .zijn nieuw.verkrogon
wordor.
De eeretgeõorbiodigd
äãE au uitorsto-prooisie
over
niot
de
voorschotonaren
vol"gendo halve oeuw hadden
te
heor
hun
van
gebiek aan boLa¡gstelling van de zijde
kLagen I
De verkoop van d'e heerlijkheid had onmldd'ellijk in
bostuur en rochtspraak to vôorschoten een næilljklreid.toe
kroorzaakt. A.afr äe baljuw varrÏ{assenaar waron tot nu
de crÍmj-néIe zaken voorbehoud'en geweost, sleohts 99 1"tãr, "* burgerlijk recht mochten door het plaatselijk
oerecht varr-Voorschoten, schout on scheponen, bohandeld
iorden. Misdadigers nobsten wel door do sohout gevangel'
m.aar ovorgelovord worden aan do baljttw van v\Iass_ona.a.rt
doãr de vorkoop van de heorlljkhgig il-Voorscho¿tã
""
meer competont wB.so Doze mooilijkJeeid. word opten niet-door
ia. îan D¡r¡envoorde op 20 Octobet 1615 1n
g"ï";t,
äe Loenkamor van Holland ook to belsnen mot de hoge lææ
oen
liitcì:eid, waardoor do ambacbtgheer veranôerde in voor
oon
baljttw
[háIsheertr on voortaan het rocht had
darrrebwel¿ijn trvrije heorlyckJreyttt aarr te wijzon, diezaken'
goborutt ma¡nen recht kon doen in criminelo
Zo waren alle bandør met Wassenaar en de Prins do
Ligne vsrbroken on god.urendo de gehelo 1Jo on 1Be eerÍr
[fã"f de vrije heorj-ijk]eid van Voorsohoten aan. het huis
Duivenvoorde vorbood.on.
Ten token van hun hoog recht plaatsten do-heren
rre¡ Voorsckroten aan do Papeweg bij de grenspaal oen gaJ€
-- míssohien ook ter afschrikhÍng van allen, die mot
slechto bedoolingen het dorp nadorden'
J. L.

va¡r d.er

Gouw.

-10Brandt, K.H.
Froger, prof.Ir.

Burgemeester dor gem.

J.H.
Ifoogendijk, Mej.
Drg.þ.¿.
Rogt, N.J. de
Sprongor, Ivlr.

v. WatervLletstr.6l

lilr.H.

Burg. dor gemoonto

ïtlal, fr,L.T.v.d,
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Aân de leden en bu I teng owono
1e den t die hun con tr
bu ti e over 1 91+B nog n 1e t he b
ben be taa 1d t word ve r o
to r vermij ding van 1nc a s s o ko s ten do
zo te vo ldoen d oo r
torting of ove r s chr ij ,\/ ing op po s troken
1ng ng 1 7 91 ¿ 1 t
n v de penningme o ter. Kor
to Voo rhou 1 t
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Gra
or 1 Juni
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t
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dactie
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Eerste jaargang Ng 7.

Redactie adres: Provinciale Griffie van Zuid-Holland,
ts-Gravenhage.
Korto Voorhout 'l
b 12 e Junl is voorbij en a1Len, die dien dag van
do gelegenheid gebruík hebbon geroaakt om een bezoek aan
Goereo on Overflakkee to brengen, zulLen mot aangonarne horiruaeringen hioraan terug denken. (t). Onze jonge voroniging heoft het dan ook op ðio eorsts excursie-dag wel bijzond.er getroffen. Niet alleen d.at het een stralendo zo mordag was, maar bovenal omdat wij van een gu1le on hartelijke ontvangstrdoor bevolking en instanties van het eiLand georganiseerd., mochton genieton.
Ook het slot van die d.ag met de boottocht naar Rotterdam was voor de deeLnomerg een waar genot.
Dat de excursie geslaagd was, bleok wol uit de uitlatingen va¡r d.e d.oolnemers toen zij huiswaarts keerden.
Zij waren er allon enthousiast ovor.
Het slagen van doze eorste dag heeft echter voor de
voreniging een goede en lcr¡rrado kant.
De goede kant is, dat het oen reclame voor onz€ vore niging l_ s gev\ro e s t , zo da t e r mense I ]. j ke rvfl_ j s ge ù p r oke n
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