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UIT RIJNLANDSE VERENIGINGSBLADEN II 
Hillegom  

Hangkouserieën. Stichting Vrienden van Oud Hillegom, jrg. 26, nr. 77, oktober 
2018. 

Het clubhuis van deze stichting is net verhuisd naar Kwekerij Veelzorg, 
Stationsweg 131. Van de Open Dag op 1 september met zo’n 800 bezoekers 
wordt uiteraard in geuren en kleuren verslag gedaan. Piet Maat behandelt in 
Hillegomse winkel- en bedrijfsorders op oude briefkaarten afl. 1 het 
verschijnsel dat op de per 1 januari 1871 ingevoerde (voorbedrukte) 
briefkaarten vooral ook orders en andere correspondentie tussen leverancier 

en afnemer zeer populair werd, mede ook omdat de portokosten veel lager waren dan voor een 
gewone brief. Wel waren ze zo vreselijk klein dat haast telegramstijl nodig was om een boodschap 
over te brengen. Na uitleg over stempels op de briefkaarten worden er enkele uit Hillegom 
besproken: van bakker E. van Mansum, zadelmaker G. Flentrop en manufacturenzaak J.H. 
Nieberding, uit de periode 1872-1875. Overigens wat die laatste bestelling betreft: een 
Amsterdamse koopman moest ruwe katoen laten bezorgen aan ’t Hillegommer veerhuis. De 
auteur zoekt dat in Hillegom en beeldt er een foto uit ca. 1900 van een weegbrughuisje bij af, wel 
met een vraagteken, maar dat veerhuis zal in Amsterdam te zoeken zijn. 

Alphons Maas schrijft over Een Hillegoms poëziealbum van Clazien van Hummel, dat zij op 19 
december 1928 bij haar tiende verjaardag kreeg. Dat album was gevonden in de oorlog in een 
slooppand in Velsen-Noord en is nu overhandigd aan de Stichting. Eigenlijk heette zij Klazina 
Johanna Denekamp. Het is ook een verslag van de nasporingen naar degenen die een bijdrage in 
het album geleverd hebben, waaronder een nog levende honderdjarige Rie (Scheepmaker-)de 
Graaf. Veel bijdragen zijn geleverd door klasgenootjes van de openbare lagere school in de 
Wilhelminalaan. 

Wilbert Koops en Marca Bultink schrijven over de monumentale (of niet) status van villa Casa 
Cara ofwel Santwijck, gebouwd voor Hendrik Veldhuyzen van Zanten (1864-1934). Het is in 
1905/06 gebouwd (en ontworpen?) door Joh. Kraaij, aannemer in Hillegom. Een sloopvergunning 
is aangevraagd; na twintig jaar kamerverhuur aan vooral studenten is de staat van het pand niet 
meer picobello. Maar het is wel een heel aardig pand, een beetje de stijl van de Leids-Katwijkse-
Oegstgeester architect H.J. Jesse (en zijn compagnon W. Fontein). 

Dan zijn er bij de verhuizing naar het nieuwe onderkomen diverse vaandels tevoorschijn 
gekomen. Vanwege het kwetsbare karakter daarvan zijn ze allemaal zorgvuldig gefotografeerd en 
opgeborgen; het gaat om elf stuks. Ook wordt de geschiedenis van een eeuw geleden weer 
opgerakeld: in april 1918 vond een staking plaats van bloemistenwerklieden. Dit leidde tot een 
demonstratie van zo’n duizend man in de Hoofdstraat. In november zal er een boek over dit 
onderwerp van Veronica Handgraaf verschijnen: Vakbondswerk in mensenwerk. Hierin zal vooral 
het RK vakbondswerk belicht worden. 

Marca Bultink schrijft ook: Houten bollenschuur “De Hartebaan” wordt herbouwd. Deze zeer 
zeldzame houten bollenschuur werd in september afgebroken, omdat er werkelijk geen 
behouden meer aan was. Deze was rond 1900 gebouwd voor R. van Til en genoemd naar een 
hertenkamp van ‘Lapinenburg’, een buitenplaats. Later werd hij een stukje verplaatst. Ondanks 
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dat de schuur een gemeentelijk monument was, was restauratie dus ondoenlijk. Hij wordt nu 
herbouwd met zoveel mogelijk gebruikmaking van wat nog wel bruikbaar is. 

Na een stukje over de plastiek bij het Fioretti-college ‘de Vlught’ en kleinere berichten over foto’s, 
vergaderingen, excursies, aanwinsten, reacties en zoekplaatjes, wat gebruikelijk is in dit soort 
verenigingsorganen, volgt een colofon met een indrukwekkende lijst van twaalf werkgroepen met 
in totaal zo’n 50 vrijwilligers, onder meer voor Archeologie, Archief, Historisch onderzoek en 
Interviews. 

Leimuiden en Rijnsaterwoude  

Tijdinghen, Kwartaalblad van de Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude 
jrg. 21 nr. 3, september 2018. 

Het blad opent met een verslag van de braderie op 13 juni, met de 
antwoorden op de vragen van de toen gehouden quiz over energie in 
vroeger tijden. Anneke Hogeboom-van der Drift schrijft over de 
banketbakkerij Beuk waar zij lang gewerkt heeft (‘De meisjes van de 
koekfabriek’). Dat werk bestond vooral uit het inpakken van diverse 
soorten koek. Dat was natuurlijk saai en dus waren de hoogtepunten van 
de dag de geintjes die ze uithaalden, en zeker niet alleen op 1 april. Vermakelijk om te lezen, dus. 
Tom Mollers en Jan Broere beschrijven in Rondje Vriezekoop deel 17, Boerderij van Bodegraven 
en Generaal van Merleweg de geschiedenis van een boerderij die in 1728 door graaf 
d’Oultremont et Warfusé verkocht werd aan Willem Krook met twee kavels van 17 en 19 morgen. 
Hierna volgt een flinke lijst van eigenaren en vaak ook pachters, waaronder molenmaker Joost 
Timmer, omdat zijn vrouw een kleindochter van Krook was. Het was toen een boerderij in de 
Wassenaarsepolder met 37 morgen land. Zijn erfgenaam was schoonzoon Gerrit Krook, 
timmerman te Hazerswoude. Latere eigenaren waren nog David van Poelien van Nuland (1820) en 
in 1857 Klaas Koot, schoonzoon van pachter Willem Groeneveld, maar die verkocht de boel al snel 
aan de familie Visser van Hazerswoude, waarna jhr. Jean Baptiste van Merlen alles erfde. In 1956 
kon pachter Nicolaas Petrus Koot de boerderij kopen, maar hij verkocht die meteen door aan de 
familie Roest en emigreerde naar Californië. In 1959 werd er een nieuwe boerderij gebouwd, 
waar Tijmen van Bodegraven zo’n 25 koeien molk. Thans worden er alleen nog schapen gehouden 
en de rest als akkerland gebruikt. Ook wordt nog ingegaan op de Bilderdammerlaan, een privé-
wegje dat in 1902 door de familie Van Merlen (met n) aan de gemeente Leimuiden in erfpacht 
gegeven werd voor ƒ 10,-- per jaar. Die realiseerde een doorgaande weg op de dijk, later nog sterk 
verbeterd, en noemde hem: Generaal Van Merleweg. 

Naar aanleiding van de verwerving van een aanplakbiljet van de publieke verkoop van een 
boerderij in Leimuiden werd uitgezocht dat het gaat om de ten overstaan van notaris R. van den 
Berg geveilde Ambachtshoeve. Trix van Puffelen en Arie Blaazer schrijven over Brongas en 
waterfornuis bij de boerderij van de familie Van Staveren aan de Westerdijk. Vooral in de oorlog 
werden veel installaties aangelegd om moerasgas op te vangen en te gebruiken voor vooral 
verlichting; voor verwarming was het niet altijd bruikbaar, als er te weinig gas opborrelde. Na het 
uitdiepen van de Braassemermeer liep de gasproductie zo sterk terug dat die overal gestaakt 
werd. Maar hier en daar zijn er dus nog sporen van die gaswinning, en de daardoor verwarmde 
waterfornuizen, aan te treffen, zij het in vaak deplorabele staat. 
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Nieuwkoop  

Rondom Nieuwecoop, 2018/2. 

Bram Poot beschrijft in Hollands glorie in de polder de berging van de 
Russische onderzeeboot Koersk in 2001 en de Costa Concordia in 2013/14 
door Mammoet (Van Seumeren). Toeleverancier hierbij was het in het 
Nieuwkoop gevestigde bedrijf fa. Vossenberg (Grofsmederij), die onder meer 
een zaagketting leverde om de neus (met kernreactor) van de Koersk af te 
kunnen zagen. 

Kees Vork behandelt in Lief en leed in Nieuwkoop (1) de kopij van de 
plaatselijke correspondent van het Leidsch Dagblad Klaas Rommen (1919-1993). Hij begint met de 
periode mei 1948 tot september 1949 (de stapel berichten loopt tot oktober 1973, dus hier 
moeten héél veel afleveringen in zitten). Het is natuurlijk een baaierd aan berichten, soms ook 
met zeer weinig diepgang, en zelfs lijsten van de Burgerlijke Stand van geboorten, huwelijken en 
overlijdens. 

Hendrik Battjes bespreekt in Een curieus predikantentrio uit de 17e eeuw. Deel 1, Nicolaus Jacobi, 
alias Claes Kop drie predikanten uit buurgemeenten die ds. Wouter Cornelisz. van Waerder van 
Nieuwkoop beschuldigden van Arminianisme. Mocht dit zijn wegens gevoelens van broodroof of 
jalousie de métier, dan hebben de drie hun trekken thuis gekregen (of hun verdiende loon 
gekregen), zoals wel blijkt uit het geval van Kop, die als predikant van Zevenhoven zelf in 1620 
wegens Arminianisme afgezet werd. Claes Jacobsz., afkomstig uit Oostzaan, was sinds 1606 
student theologie in Leiden en vanaf 1611 predikant in Zevenhoven. Het verhaal rond zijn 
afzetting op 5 februari 1620 leest als een roman. Na zijn afzetting ging hij in Leiden geneeskunde 
studeren en kocht daarna de praktijk van mr. Pieter van den Bosch, met een woonhuis in 
Nieuwkoop, voor f 2600. Vanaf 1632 trad hij toch weer op als Remonstrants predikant in 
Zevenhoven en in wisseldienst in Nieuwkoop, waar hij met de indertijd verraden Wouter 
Cornelisz. samenwerkte. In 1659 ging hij met emeritaat en hij stierf in Nieuwkoop in 1662. Hij was 
een goede vriend van zijn jonge collega Gerard Brandt (vanaf 1652 Remonstrants predikant te 
Nieuwkoop), die zijn biografie geschreven heeft. 

Bart van Lingen vestigt de aandacht op Archeologische vondsten uit Nieuwkoopse bodem: 
roemers. Op de locatie van “De Vergulde Wagen”, een herberg aan de Dorpsstraat in het begin 
van de zeventiende eeuw, werden diverse stukken van drinkglazen gevonden, waarbij de roemers 
het meest opvallen. Er zijn ook kleinere roemers bij, die mogelijk gebruikt zijn voor het drinken 
van brandewijn of andere sterkere alcoholica. De rubriek Toen en nu sluit het geheel af. 

Noordwijkerhout  

De NoVaTo-bode (Noordwijkerhout Van Toen) jrg. 7 nr. 26, mei 2018. 

Jan Immerzeel bepleit in Noordwijkerhout een geestranddorp? dat dit 
dorp echt wel zo genoemd  mag worden en dat het inderdaad aan de 
rand van de geest (strandwal) ligt. Deze term is nog niet echt geijkt voor 
dit type dorpen, al breekt de auteur er nu een lans voor. Deze naam is 
bedacht omdat er diverse dorpen zijn die in de regel aan de heerweg aan 
de oostelijke rand van de geest liggen. Er volgt een hele reeks 
argumenten waarom ook Noordwijkerhout echt binnen deze definitie 
valt. De erbij afgedrukte kaart is niet, wat het bijschrift vermeldt, van J.H. 



Uit Rijnlandse verenigingsbladen Pagina 4 van 5 
 

 

Hingman, want dat was geen landmeter, maar een archivaris aan het Algemeen Rijksarchief, nu 
Nationaal Archief, die de kaart ooit gecatalogiseerd heeft. 

Kees den Elzen beschrijft het leven van Francois van den Berghe (Zeist 1917 – Waalsdorper vlakte 
19-8-1942) en zijn mislukte poging om naar Engeland te vluchten, die hem duur kwam te staan. In 
Vleeschwaren en comestibles is de geschiedenis van een huis aan de Schippersweg vastgelegd, dat 
in 1894 door de Sassenheimer timmerman Barend Jansen gekocht werd. Mogelijk had hij het toen 
net zelf gebouwd. In 1918 kocht die ook het buurpand, dat vanaf 1920 winkel van Piet Kaptein 
(1882-1975) was. Die verkocht dus die vleeschwaren en comestibles, en ook gerookte paling. Het 
verhaal is lichtelijk chaotisch, waardoor een en ander niet goed uit de verf komt. En dezelfde 
auteur heeft nog weer eens zijn pen in de inkt gedoopt voor een levensbeschrijving van Willem 
Eike den Hertog, predikant, geboren 13 november 1913 te Schoonhoven, student theologie te 
Utrecht, sinds 1938 hulpprediker in Eindhoven en op 14 januari 1940 bevestigd als hervormd 
predikant in Noordwijkerhout; hij was toen net (10 januari) getrouwd met C.B. Neele. In 1942 
schreef hij een Paasbrief aan de leden van zijn gemeente en de inhoud daarvan viel buitengewoon 
slecht bij de bezetter. Hij moest zich verantwoorden en toen hij geen woord terug wilde nemen, 
was een driejarig verblijf in Dachau zijn lot. Hij keerde al op 1 juni 1945 terug naar zijn Witte 
Kerkje, maar vertrok in 1946 naar Den Haag (Loosduinen), waar hij in 2008 overleed. 

Verdere bijdragen gaan over het Het ontstaan van Holland, in het licht van de Slag bij Vlaardingen 
in 1018, gewonnen door graaf Dirk III (een soort samenvatting van een website en boek). In de 
rubriek ‘100 jaar geleden in Noordwijkerhout’ is een rekest afgebeeld van Hendrik Vallentgoed, 
luchtschommelhouder, verblijf houdende te Warmenhuizen, die een vergunning wilde krijgen om 
van 14 tot 18 september op particulier terrein zijn schommel te exploiteren. Helaas is het alleen 
maar een scan van het verzoekschrift aan B&W, zonder het besluit of verder commentaar. Riet 
Bon-Kleiweg beschrijft in Mijn leven in Sancta Maria, deel 9 haar belevenissen als leerling 
zwakzinnigenzorg in de periode 1956-57. Het blad sluit af met Reacties en de rubriek van oude en 
hedendaagse foto’s Toen en nu. 
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