rlrïin

-12l{aaro

Âdres

oonplaa

Heuvelink, Mej. W.H.C.

Noord.straat hB

degraven

Zeeuw, I¡V.J. de

Rijksstraat-

Hoeresingel 1!a

Looy, L.

w€g 27h,
Burgomeoster

n
soord
(Ri dderkork)

Giffen-D¡ijvi s
Mevr. G.,E .G." va¡¡

der

Hart, G. ?t

ijman, Ifr .H.J

He

Zoeuw,

A.

BergscheJaari
.F .

Iaan 2l

gel /0

..4..

Houten, P. H. van
Herweijor, l.t¿I .

l\,tn

¡rZorgvli-otlt

?t

ît

Dordrocht
ILe a/a

Krorunedijk B0
Noordstraat l¡
Be¡noordonhoutscheweg 2l¡2

1

drecht
odegravon
t

van Vollenho-

d€

venstraat 2J
Valkenboschka¿e 682

BUTTSNGEVIONE LEDEN.
?t

tt t ù

Dorclre

cht

Gorinchom
lfÍdde tharnis
Voorburg ( Z.H. )

s-Gravenhage

s-Gravenhage

H. L.

rt Hoff,

Honrtost

ootober 191¡8''.
jaargang
Ns h.
Eersto

G. J. Verburg.
Redactie adres; Provinoiale Griffie
Korto Voorhout 1

van Zuid-Holland'
r

s-Gr avenhaAe'

6 NOVIMBTR

rdam
I

ûIIrüò,*

qt

Redactie¡ Mr. B. van
I&r..

.F.4.

. A.J.

Gomeontebostuur

117

)

s

bbeldam
IJsse

H.P.J.!I.

¡

donrij

Bormneg 12

Hoogoweegen,
Ðrs

terdam
en

rkol

schoweg 60
Huizo

Tfijnstraat

Stoop-van Doldon,
tr{evr. l{.4.H.
La Gro, Mr. H.E.

lnrstrij d,

,

rd.an

Noordeind-

Boekenoogen, Dr.H

l,[ooij

Voorschoten-

ssordam
raarn(N)

!t

prouinúe

oor ìe

Heemraad.sin-

d.o

trûostert, tt[.

Ho

gemeento

sttvtsc t¡t

6 Novernbef ârso zal de jaarlijkse algemene wintervergadoring væ onze voreniging plaatsvínden. voor velen
zal het niãt nodig zijn om hon aan te sporen deze vergadering te bezoeken. vooral niet voor hon, dio hebben eÍo*"rr] dat het bijeenkomoll van do leden onzer vereniging
van groot nut is. 6 Novembot zal uiteraard niet dat Soven, wat de excursie naar Goeroe en Overflaklcee ons
braðnt" da¿r loent het jaargetijde zich nu oenmaal niet
zo voor. Eet zal echtor eveneons de moeite waard zijn om
die dag vrij te houdon. T[at er d.io d.ag gebourt buiter¡ ôe

ïr.ii U nog niet mededolen. To
zijnor tijd. ontvangt U hiorvan boricht.
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-5TOTGING

Iodereon d.ie birurm hot ambacht van Voorsohoten een
nering wilde beginnen, had daartoe eer¡ consont van don
heer nodig. rn het bíj¿ond.er gold dat voor de herbergiors.

-lferd.en in de oudste tijden dj.e toostønningen mondeling
gegev€n en ook we1 seus vergeten, -Arend, Baron van liVassenaar van Duivenvoord.o, Heer van Duivenvoorde, Voor
schoton' veur Rosand.e, etc. maakte aan dio ongerogerdhoden oon eindo. van elke toostemming moest voortaan een
schriftelijke acte aanwezig zijn. Dus doot iodor zijn

het begeerde stuk maohtig te worden, in het bijzondor ioder die een herberg houdt of wiI begiruaen.
CorneLis Olsthoorn, herbergier in het ïrapen van Voop
schoten, naast het roehthuis is in l6J6 de oeisto,die om

best

om

e€n vergunning komt.

Cornelis van ÎeyIíngen, herbergier in d.e Vergulde
heeft zolfs toestemming nodig om eon paar linden
voor zijn herberg te mogen planten on d.aartoe zljn eigen
stoep aan do Itvoorweohf te mogon verar¡deren. Het wordt
hom toegestaan" ovon',vol onder conditie rdat hij deselve
boomen soo larrge sal moeten laton staan ende niet langer
ars het ons (d.i. de heer) gelieven sar, in sulcker voLrgen' dat den eigenclor¡r¡,e onde vrije dispositie over deselve boomen, solf mit snooyen end.e hacken aa¡. ons aLs Heer
van Voorschoten sal mosten blijvenÍ.
Leeuw,

dergelijke tirarrnie komt het vr.ijhoidlievan claes Adriaens de Bru¡m in opstand. IIij
begint een herberg in zijn huis aan de Rijndijk bij dã
sohouw van Duivenvoorde (nu Haagso schouw) en aangemoe digd door zijn klanten - rnisschien ook wel door hot gè_
bruik van zíjn eigen geestrijke dranken - r,uoigert hij de
vereisto toestemming te vragen aan den heer, ãien trij vø
genoeg weg waant.
Maar hij vergist zích in Jonkrreer Arend., die wer arrdore veldslagen gel^ronnen heeft, dan die tegen een kroogbaas. claos do Bru¡m wordt aangezegd zíjn ù'erberg te sririen als híj woigort, wordt ãoor baljuw en schepenen de
-te1
inhoud van zijn kelder in beslag genomen, nadat de in.oud
vtr de vaton gopeild is.
Claes" nog stoods overtuigd. van zijn goed recht, bo_
gint eon proces tegon d.on heer-voor
het Hof van Hol.rand.
Togen een

vond

gemoed.

herbergier van de Schouw krijgt eter¡n
vale do p."ht"*" van de Ímpost (accijns) op de bieren en
roàe wj.jnãn in het hoog-lrruartior van Rijnland, die eon
Holland
van
Raden
qÌr""t-p"usenteren aan Gecomnitteerde
larrd.sfinan-'
årnd.at iolgens hen de Heer van Voorschoten de
oiän banadeelt.
MaarvoordatClaesdeBru¡rnzijnprocesVoorhetHof
væ Holland teåinaiga heeft, ziet hij a1 in d'at hij -!":.
gà, ."tr overrnacht vãcht, Hij houdt ar maar mee opendlent
ãon nederig verzoolcschrift in bij d.en heer om alsnog zijn
De opstarrdigo

te mogon doen.
uit itsinguliere gratietr

iltapneeringeri

r¡erd. hem hot gevraagde oollsent op 12 Juni 166O verle€nd., evonwol ondor oonditiot
rt dat tri¡ suppliant (verzookor) ter saecks van de voor soido gráti",r"o concessie aen Ons ende onse naeroomelj::sal hebben uyt te keron eon regcognltie
Eãn ¡aãrfijckz
.1t*t vier gul¿enr errde daersnboven sa-l bata?veräoe¿ittg)

(gedra ì;;-ã" oo"õåt bij ons ãenicrrsints gesupporteerd ilove
van
gen) ter saecke van de procedu¡nr.on soo voor den
ño1íant als de Heer gocommittoerd.e Raden" bij hem suppligeäntamoort_ (begonnen)¡
ant soo hij vercl*""f, ttonroohte
rt
g,oene voorseid ist bij den supop peen€ (strafge) dat
niet werdende.gepresteert, het effeot van deesen
pii"nt
'sal
te ceseren (ophouden) ende dit voorts tot ken-

"on"n wederseggenrr.
nelijoken

Daar kon Claes d'e Bru¡m het wel mee d'oen: een v€r guruaing, dio moer weg heeft van een vonnist
Toen onze woerbarstíge herborglor reods lang tot zijn
vad.eren verzameld **", moã"t nog ieder jaar d'oor de opvol-

g"'Ti*ClaesdeBru¡mindeherbergbijdeschoulvvierver

voor het
lu1den aan den arnbachtsheor betaald worden
gunningsrocht.
Hoorn in 166l eon herberg uril
Ðr wennoor Jacobus van
ttgenaemt
St' Nioolaes, staondo
huis
in
zijn
gaan houden
tt
daze, ook geleerd
vraagt
Hoffianttl,
iã
ãend.en Heerwooh
maar nctjos oert
toch
Bru¡m,
de;
van
C1aes
door de ervaring
Hoor.
vergunning aan den
o-o -o-0 -o -0 -o-0-o-0-0 -0-0

Inoenoud-Eollandsehorbt¡rgruordtgcvochtoncneris

geen onkele rodon om aan te nemon, dat Voorschoton op dio
regol een uitzondoring zou maken. lntegendoel, ar ziin trsffeã¿o bowijzen voorhanden, dat ds oude Voorschotonaron vaïl
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-6Jaarmarkt" Nieuwjaarsdag en andere gepaste gelegonhoden
een druk gebruik maakten orn d.e edele kunst van hot messentrekkon te beoefenen.
Zo oolr- op de wapensohouw, die in Augustus 15Lr2 to
Voorschoten werd gehoud.en. Er bestond wel goon dionst plioht" maar d.e herhaalde strooptochton van do Gold.or sen op het platteland hadden de regering bewogen de
ueerbaarheid van d.e plattelandsbovolking op gezette tijden to controleron. Dlke woerbare man was rnet het beste
vechtgereodschap dat hij bezat, kauppels, zeisen on hoolvorken niot uitgesloton, op de Voorstraat verschonen
otr w€ mogon aarur.ernen, dat de inspectio tot genoogen van
de schout verlopen is. Eon dergelijke ¡nilitaire gebeurtenis vorwokt dorst en de lossing van dorst verhoogt do
d.oor de velo aanwezige vechtinstrurnonten vanzeLfspre
kend. opgewokte

strijdlust.

Cornelis Jansz. en zijn zoon Jan" a1s zoon van zijn
vader dus Jan CornelÍsz. goheten" had.d.on na afloop van
d.o r,vaponschouw plaats genomen in do herberg van d.en
sohout en maalcten daar rnet enigo ad.spirant strij&naldcors
ttgoedo chierrr, zoals zij hot later zelf noemon.
Daar l¡¡¡am Dirck Jorisz. binnen, die zioh ongeroepon

bij het gezelschap

aan tafel zette, en al spoedig kwamen,
ond.er invloed van d.e drank, enige geschilpunton tussen
vader en zoon enerzddson de ongenod.e gast anderzijds
voor de dag" wat voor laatstgenoemde aa¡leiding was om
zijn mes te trekkon, tene5m.de daarmede de oude heer te
ngrievenr. De zoon rodde zijn vader ôoor een voltreffer
met een stenen bierkan op het hoofd van Dirck Jorisz. ,
dÍo vorvolgons d.oor het terzamelde gezelschap de deur uit
gesmeten word.
Buiten staande kreeg hij spijt on boloofd.e, indion
mon hem binnon liet, tt de questie doot te sullen drinckenlr.
Eonmaal weor binnon vorgat hij zijn goede voorïldnens

en Jan Cornelisz. bij clo keel grijpend." trok hij

zijn

broodrnes ond.or de uitroop ttltloert U mijnretr. Hierop trokken d.e aangevallene en zijn vader ook hun nessen. De
waard. on een jongen, Adriaen Adriaons, trokkon om do

Itvochtelosserf te beletten, de vochtlustigo Dirok Jorisz.
achtorui.t, maar hadden in het tumllt hot ongoluk mot hen
over enigo roods geledigdto biervaton te ro}Ien, waar door Adriaen Adriaons, de r¡rodestichter, ernstig in de

buik

gowond r,Yerd.

ian dit rr}¡¡rade stuktt liroeg de baljuw lucht en het juridisch effect î¡as nog onverr¡¡achter dan de vochtpartiJ
ze].,f.

De gewonde Adriaen'werd vreggodragen en Corne1is, Jan
werden door den Baljuw va11 li[assenaer, vincent van
Dj.rok
en
Lebeste¡m, in het kot gestoPt.
Vader en zooll wa.ron in hoge mate vorontrrrraardigdl Aeen
driaen was niet door hun ï¡apens, een kort we)rmes on
tr
van
de
daggo, getroffen on zelfs niet binnen d'rie dagen
voõrsoi¿o quotsure desor wereld overledsnrr.
Nu was het baljuwarnbt goen liefdadig werk' maar oon
functio, dic zíjn geld moest opbrengon. De baljuw ontving
goon Ioon, maar moest zolfs jaarlijks voor zijn ambt oon
ãfirrt" pachtsom aan ¿on hoer opbrengon. Daarvoor gonoot hij
al-le boeton on composities. IIot laatsto mooio woord bc¡tokent" dat vrijrvel allo misdadon bij don baljuw met geld
goedgemaakt lcondon worden - voor een handigc baljuw eon
flinke bron van inkomsten.
Onze baljuv,r bogroep wel, dat indion hij dezc oriminelc zr¡a]< voor .Tr]elgoborcn marult:n van ',Ilassonaor, d.ie in doza zaak competcnte rechters, braoht, hii sleohts ecn lcleine booto voor do ord.everstoring in d'c nracht zou slepon,
torwijl do grootste bom duiten zou gaan naar do farnilie
van de getroffone, waatrmeo irmtors v.olgons oud. vad.orlandso
rechtsrogol de lametsuur, waaraan het slachtoffer i-nmiddols
was ovorleden, gozoond. mocst wordcn.
Do baljuw hield de drie horon dus kalmpjes vast en ond.erhandoldo mot hun familio over d.o compositie. Do orsohuldige cornolis en Je.sr wisten intusson door ecn request bii
tret nof van Holland te bewerkon' dat de baljuw hun zaak
voor wolgeboron mannen moost brengon, maar vincentv.Lebe stoyn had. toen de not de farnilie gemaakte cornpositie a1 in
zijn zak.
De onschuldige Cornelis en Jan hielden voI, d'at alles
ton Laste van Dirck Jorisz. moost komen" maar de baljuw
deeLde mede, dat de getroffen Adri-aen hem voor zijn dood
Na
med.egod.eeld had. door Jan Cornelisz. gostolcen te zijn.
malrrlent
welgeboron
oindeloos g,ehagewar word beslist door
die van de minste mooite gediend warell' dat do zaak uitgemaal<t zou worden door arbiters aan to wijzon door do partijen. De arbiters besListen, dat vad.er en zoon de helft
van do oompositie ( .f 75.--) en nog vijftig guldon onkos-

-Bten aan de baLjuw hadden te voldoen, behoudens het met
fanille van den getroffene overoen te komen zoongold.
niet weer in govangensohap to raken - dat komt ook voor
betalen ze maar
gen rekoning
A1 he ol gauw worden ze dan no8 êons w€ g,ens do z e lftle

zaak gevangen door den pro cur€ur- goner aal van HoI1-and,
toon voor het Eof bleek" tlat de baljuw het rooht zijn be
Loop roeds had gelaten, werden ze weer losgelaten. Hier
uiC trott<en Cornelis Jartsz. en Jar¡ Cornelisz. de concli¡.
sie, dat zo door den baLjuw ton onreohte vervolgd waren
ze begonnen voor het Hof sen proces tegen de baljuw om
betaalde torug te laijger. Hült eis werd natuurLiJk af
zen, maar het is toch maar gelukkig' dat ze het Laatste
prooes begon:oen zijn" want anders had ik niet uit het ui
voerige vor¡nis van het IIof dezo weL wat. ingewikkelde,
toch ook wel vermakelijke en leerzame historie' dio in
geheel vior jaren in beslag nâm, voor U l¡¡nnen opdiepen.

J. L. van d.er
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NUMANSDORP
viert d¡f iaar t iin 300 - iario bes ta alr
zioh in het Dorp van Crornstrijen boeren, u"tå1'
neringdoonden
on ambaolrtslieden vestigden, maalten
ders,
verordeningon en keuren,
en
Gecorrnitteerd.en
¡gnbachtshoer
hadd'en te houd'en. De
lngezetenen
zich
open
de
ûaaraan
op
naLeving d.er çnd'tenrt
het
toezioht
de
varn
en
uitvoering
droogon -Anbachtsheren op aan de ûoor hen benoemde sohout
on sohopenen, d.io de Overhoicl met al haar gezag, haar
rochten on pliohten vortogenwoordigd.on.
hiet het sohoutanrbt word de rent¡neestor gozegend. De
gchopenen waren TfeLgeboren maurlenr d.rr.z. ma.rrnonr dieniet
aLl,een zelf, maar wier vad.er en grootvader ook uit een
wottig hr:weLijk gesproten warên en even¡nin a^ls hun vader
of grootvader crimineel r,varen gestraft.
De schout was de maohtigste: hij was de offioior van'
Justitio. Do schepenon fungeerd-on als rechtors. -å,an doze
rechtbank was een socretaris vsrbonden. Deze rvas griffior
vafi do rechtbank, notaris in de hoerlijkJreld on gehoim sohrijver van Anrbachtsheren. Daar de schout een dord.e van
mocht híj weI
alLe oiviolo en oomeationele boden ontving'
rrhoutsLagon oo ÍIBS ¡
op
VooraL
in
brouwerij.
d.e
leven
wat
toege trokkenrr stonden hoge boeten, a"Is er wonden üraren
rrmeten
en
Laten
kon
door
de
dokter
sohout
de
die
bracht,
peilentr. Voor elke wonde to-t.f fO.-- toe¡ voor el.ke soheur
hoogste boete werdqrãf snede in do kloren tot / 6.--. Ðettgosohrapttt
had op de
gelegd, a1s cte mestrekker zijn mos
rr lcom er
had:
goroepon
woning
en
dan
iemands
van
drenpel
oons uitÍ. Hot speet dc schout zaett a1s eon snode to ðiøp
Strijwas gogaan, aodat de zaalc voor de viersoha¡r van
boos
ging
En
met
de
strÍjkon.
winst
d.o
baljuw
lin¡uom
on
en
gewonde
de
zaak
een
bekkensnijderij
een
na
hij,
als
was
niet l¡¡rarn aåJlgev€rlo ilet is gebeurdr dat hij hem door de
bode vera¡rt¡¡¡oorclolijk LÍet stellon voor zijn sohade.
Toen

o-o-o-o-o-o-oBrrenals elders in ons land was voor d.e kornst der
trbsrsen van democratie geen sprake. Toch was er well-ioht
I[oer g€meensohapszj.n en teirrodenheid da¡t tegonv,roordig. De
bevolkíng was gemoedelijk, eonvoudig on woinig eisond. Men
¡naakte zioh aiot druk on hetgeen de heron d.edon. Interesse
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voor wat buiten het d.orp voorviol, had rnen aiet. Gelogen
op het zuidelijlc godoelto van het eiland, aan goen drukko
vorlceersweg en a1s il onder do klaai bodolvon rr, waren het
slechts verdwaalden, dio dit gebiod bozoohton. De hoogsto
autoritoit voor do op- on ingezotenon was de rfEdelo Heoren
Geoonmitteerd.enrr, dio ze zoldon ze;gar. en do vorsohrikke lijksto manr vond.en zo de baljttw van Strijon, aan wio de
criminelo justitie (ornstige nisdadon) was toobed.oold €n
die met do strop kon straffon. Misschion haddsn onkolon
wel oens gehoord van graven, on lator van Staterr van HoL i
land on Stadhouder, maar het bestaan d.or landsregorÍng
lcr¡raÍr door do wetgeving nooít on door nilitaire maatregelo¡
slechts twoemaaL voor 1795 - tn'1672 ørL 1785 - in d.agen
van landstorm tot hun bowustzijn. Lust om rrrijwillig sol r
daat to wordon, had niomanð.. Ze voeldon zich meor vertrouivd
rnet spa on schrepel dan met musket en piek. Ver¡ ôe oorlo ..
gen hoorde men slechts d.e zotste geruohton. Aan politiek
kon men niet moedoen, want er viel niets te'kiezen d.an oet
vrouw, wolke keuze in de praotijk niet altijd meeviel, waj
ze gemeon heeft met do politioke verkiezingen in onzo da"
gorlo Te lezen was er voor degenon, d.ie het konden, heel
woinig. Eon reis naar Rotterdarr of Dordrecht goLd. a1s 'eox
bijzondere gebeurtenis en was hot doel nog verder, dan na¡
men oerst afscheid van familie en konnisson. Tn d.e wintor
ging men v?oêg naar bed ep op mooie zomeravondon hield.on
de itburenr hun buitensooiËteit aan d.e Kerkboom, waartegen
eon reeks van geslachten zo zal,íg kon leunen. Verder had.
den zij zich te houden aan de keuren on aarr de bevelen
hunner superieuron, on vlijtig te werken op de aLkor en iri
d.o sohuren, om vrode, rust en welvaart te genioten bij dd
huiselijke haard en zo gelukkig te zijn als men dat worde{
kan door goboorten, ker:nissen, huwolijken en soms zelfs

,

l

d.oor

sterfgevaLlen.

I

o-o-o-o-o-o-o

i
I

Doordat u" oåå" de 1!e eeuw goen. wijheid. vrn vesti
gíng was ín deze contreion en evonmin rnrijheÍd o¡n eon b"{
roop uit te oefonen, heeft or altijd welvaart geheerst. I{
het bijzond.er verdj-enden de anbaohtslui goed geld, omdat I
de .Arrbaohtsheron niet meer alrten van adnissie uitreikten I
d.at ziJ mot hot oog op een goede broodwin:ring clíenstig I
aohtten. Zo konden d.e anbaohtsLui in l6JO reods 70 stui -l
vers d.aags rekenen, wat gozien de lage lovonsstand"*U t:l

.l

- tl die dagen, wel hoog genoomd mag worden. Do land.arbeidors
vestíging geen toestemrning nodig" omdat d.ezen
er niet te veel waron, ja, in het druklco soizoen, zelfs
to weinig.
Do dans on de Vrijhoidsboom maaJrbo oen oind aan alLo Heerlijke reohton on braoht ook rnijheid van vostiging
6¡ uitoefoning van beroop, waarna er steeds ttsuoor:¡obeer .-

hadden voor

dolxrt.

Verr rarnpon is de gomoento ook niet vorsohoond geblev6R. Do runderpest, die in 17Àl+ en t/¡5 treel Hol-land toisterde, heerste alhier d.ermato, d.at d.e veestapeL zo goed.
aLs vernietigd werd. Het gevolg was o.a, d.at veel weiland
gescheurd en overgegaan werd tot de teelt van aard appolen, die de landbouw varr aanzien deed verayrderon, 0p
het tarief voor de beurtsohippers versohijnt voor het
eorst 1n 1/l¡B: ttVan een sat Àara-a¡rpeLen óp Rotterd.am of
Dordreoht 2 st.rr.
In Juli l&laj zag men het J.oof der aardappelon, der
Zeewwon, zr¡rart worden on gaan liggen. Do Rijnsburgers
volgd.en dat voorbeeld bj¡n€n oen paar dagen. Gebrok aen
dít voedsel had. men na 17hB nÍrnnor gohad en nu h¡¡am het
zover.,. clat de booren eon oont uitLoofden voor elke geaondo
poter, dio men nog kon rooien. De arboidors aten toen paartlobonon on pap van zogonaamd bruinmoeJ., dat nog nooit anders ôan aLs varkonsvoed.er was gebrui.kt.
o-o-o-o-o-o-o-oro

NUMANSDORP ,OO JAAR I In zijn histo rle r s geon sprale van scholdcend.e gobeurtonisson noch rran
nationa^Io figuren. Hier j.s alLeen het oog gevestigd op het
vroecl.zame p}atteland mot zijn arbeid; hier is goworsteld
togen hot water, hior is de grond onder Gods zegen qoet
voor voet veroverd op de golvon; hier werdon poelon en
rietveldon hersohapen in vruchtbare aklcers" waarop hot
dôrp van Numan is verrozen; hier is de Zeeuwse wapenleuze
Luotor of &norgo gevolgd en d.e Hollandse Concord.ia r€s parTa€ orescunt behartigd; hier is vortoond." hoo er roem kan

behaald worden met de spad,e, d.uwzaner dan die vorlregen
¡vordt mot het zwaard of de pen.
Elr de HeerLijke rechten, waarvan meestal gesproken
wordt a1s van iets verrverpeLijks, ze zíjyL in de jubiLerende gomeento niots minder geweást dan een rogeringsvo:lnrdie
Nwrransdorp
tot
vvv bLoei
v¿ve¿ r¡sç¡¡
heeftu 6cru¡-a1(,¡¡rr.
gebracht.
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-12Onze g,orneente heeft wel"iswaar to lijden gehad van de
beDuitse horáon, de wouden zijn vrijwel aLlo onder de
G'
J'
burgemeester'
haar
varÌ
leiding
l¡¡uarne en energieke
do Zeeuw, goheeld".
voorOo jufifaresse kan dankond terug zion en hopend
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land" geliefden, is woloer ontstaan
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Uit blubber van een braldre oceaan
Die samenklontto om een spriotje gras
Dat in de ijstijd losgeslagon was'
alttra de andre tegon
Dat werd mo eon plakkaat' zo s¡noutig on gedegen
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kuip met stromend water en wat visse:
De Zuiderzao' - o zaalrger nagodachtonisse!
Zo !a¿" geliefden ' orLza bakormatso grond
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Als dit uíewue nunmer van ons MededolingenbLad de
leden bereíkt zljn wiJ w€€r een nier¡¡ jaar ingegaan. De
Rectactio grijpt deze gelegenheid Saarne aan om aan de le'
den een in alle opziohten voorspoedig niouitr Jaar toe te
ûensen. Tfij hopen, dat l9L+9 odr voor onzo Verenlglng een
goed jaar zal worden.

Nu een nieuw jaar is begonnen gaan onze ged'achten
or$vi,llekeurig torug naar hot jaar, dat aohter ons f.igt .
teoft tgh8 onze Vorerriging gebraoht, wat wÍj ventraoht en
gehoopt hadden ? Heeft do Vereniging, die in 19h7 goboren werd., getoond levensvatbaar to zijn ? Hobben wlj de
'idealon,
dio ons in 191+7 bij d.e opriohting voor ogon stcmr
den, roeds a-Ll-e vernrezonlijkt ? Eot antrrroord op al doze
Tragen ka¡r kort maar goed zijn: Dankbaar zijn wiJr naar
niot voldaan t Dankbaar, dat de hoofdpunterl van hot proCy.
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