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UIT RIJNLANDSE VERENIGINGSBLADEN III 
Hoogmade-Woubrugge  

De Jacobsladder, Kwartaaluitgave van de Stichting tot Behoud van het 
Cultureel Erfgoed van Jacobswoude, o.r.v. de Historische Vereniging O.C. van 
Hemessen 2018 nr. 3. 

Het blad begint met een verslag van de lezing door Bert den Hertog over het 
orgel in de Nederlands Hervormde kerk in Woubrugge, in 1794 door de 
Leids/Oostenrijkse orgelbouwer Mitterreither gemaakt. Frits Rohling 
bespreekt het Openbaar onderwijs in Hoogmade, met een aantal steekjaren, 
1825, 1834 en 1838, waarin de aantallen leerlingen van de verschillende 
confessies gegeven worden. In 1857 besloot de gemeenteraad tot de bouw 

van een nieuwe openbare lagere school in Hoogmade, waar in de praktijk alleen protestanten naar 
toe gingen. De Raad wilde de zeer slecht bezochte school per 1 april 1913 opheffen, maar dat werd 
geen grap, omdat alle belanghebbenden zich tot het uiterste verzetten en de opheffing ongedaan 
gemaakt werd. Maar het bleef aanmodderen, en hoewel een nieuw besluit tot opheffing in 1927 ook 
weer herroepen werd, viel op 1 april 1934 het doek wel. Pim Laarmans schrijft in een soort rubriek: 
Hoe was het vroeger in Woubrugge over allerlei onderwerpen, waaronder ook een paragraafje over 
brongas. Aangekondigd wordt dat er een Toponiemenproject van start gaat; zeker in Hoogmade 
hadden vrijwel alle boerderijen en veel kavels een naam. Thea Kok-Lansbergen behandelt in Jan en 
Piet Groot – kappers in Woubrugge een dynastie van drie kappers Groot, waarvan de zaak aan de 
Comriekade 4 nog bestaat. Van de laatste generatie was Jan dameskapper en Piet herenkapper. De 
opening van de Doespolderweg in 1988 wordt beschreven door Rietje Meijer. De ook elders vaak 
voorkomende rubriek Toen en nu, met een oude en nieuwe foto, besluit het geheel. 

Leiden  

Leids Jaarboekje 2018.  

Onder de formele naam Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde 
van Leiden en omstreken en de vermelding van het 110e deel, is deze 
uitgave van de Historische Vereniging Oud Leiden een toch wel wat 
afwijkend verenigingsorgaan in onze regio. Niet alleen het aantal 
bladzijden, 263 dit jaar, is veel groter dan van welk ander 
verenigingsorgaan in onze streek, maar door een grote redactie van zeer 
ervaren en kundige personen wordt ook de kwaliteit streng bewaakt. 
Het is dan ook niet zozeer een bundeling van haast anekdotische stukjes, 
zoals andere organen vaak zijn (daarvoor heeft de HVOL ook nog een 
driemaandelijks verschijnend gedrukt Oud Leiden Nieuws en een 
maandelijkse Digitale Nieuwsbrief), maar een bundel zeer doorwrochte wetenschappelijke artikelen. 
En daaraan mag je als lezer hoge eisen stellen. 

Het Jaarboekje begint met een In Memoriam voor Jan Marsilje, als docent verbonden geweest aan de 
sectie Middeleeuwse Geschiedenis van de Leidse universiteit en bekend van zijn Het financiële beleid 
van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477. Ook publiceerde hij diverse 
artikelen over de geschiedenis van Leiden en was actief in het redactiewerk. Auteur Dick de Boer 
heeft er een vlot leesbaar verhaal van gemaakt. Daarna volgt de Diesrede van 2017 van 
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burgemeester Henri Lenferink over Leidse identiteiten. In een doortimmerd betoog bespreekt deze 
de geschiedenis van Leiden in sneltreinvaart en met het accent op het gevoel van de inwoners van 
Leiden echt ‘Leidenaar’ te zijn. Hierbij is een mooie (zij het vage) foto afgedrukt van de Leidse 
stedenmaagd tijdens de 3-Octoberviering van 1874 met de tekst van de plaat boven een van de 
Stadhuispoortjes met het bekende gedicht van Jan van Hout over de zware hungernoot, waarbij alle 
U’s die als 5 gerekend moesten worden (U=V=5) weergegeven worden als O en volgens het bijschrift 
de waarde 25 zouden hebben. Zo kun je natuurlijk nooit aan de oplossing van het chronogram, 1574, 
komen. 

Hierna volgen de echte artikelen. In Het raadsel van de drie Leithons behandelt M.F.P. Dijkstra de 
oudste vermelding van Leiden of Leiderdorp, of zelfs Leimuiden. Hij tracht een beetje orde te 
scheppen in de vele hypothesen die de ronde doen en maakt inderdaad korte metten met een aantal 
ervan. Zelf ziet hij het eerste, tweede en derde Leithon op (ook voormalig) grondgebied van 
Leiderdorp, waarbij de benaming Leysloot voor hem bijzonder belangrijk is. Hij ziet de naam Leithon 
of eerder nog Leitha als benaming van een zijriviertje van de Oude Rijn op een plek waar hijzelf als 
opgravingsleider allerlei sporen aangetroffen heeft van waterlopen, met name in de vorm van 
houten beschoeiingen. Maar een echte oplossing kan ook hij niet bieden, zodat in wezen er alleen 
maar nieuwe hypothesen bij gekomen zijn. 

De Leidse Zoenboeken, 1370-1470, worden door Marlisa den Hartog behandeld, maar in feite betreft 
het slechts steekproeven, elf jaren van de honderd. Dat is niet echt veel en al zal het theoretisch wel 
te verdedigen zijn en bepaalde tendensen zichtbaar worden, het bewerken van alle zoenen van 1370 
tot 1536 zou toch nog wel meer aan het licht gebracht hebben. Zo wordt er niets over de scribenten 
gezegd die deze boeken bijhielden, wellicht de stadssecretaris zelf, en dan kan de een een Pietje 
Precies zijn die werkelijk alles noteerde en de ander een sloddervos. Maar de zoenprocedure 
(verzoeningen) wordt uitvoerig beschreven en de conclusies lijken terecht, zodat het toch al een 
aardige verheldering van deze ingewikkelde processen biedt. 

Daarna biedt D. Stremmelaar in Spelen en leren in Leiden rond 1600 aan de hand van vooral brieven 
uit het archief van Daniël van der Meulen (woonachtig in Leiden van 1593 tot 1600) een inzicht in de 
opvoeding van kinderen uit welgestelde kringen (over kinderen van armen is maar weinig te vinden). 
Dit archief, en vooral de brieven gewisseld tussen Daniel en zijn vrouw Hester della Faille, geeft veel 
informatie. Helaas noemt de auteur nergens het artikel over Hester van A.J. Versprille in het Leids 
Jaarboekje 1975, dat dezelfde aspecten al uitvoerig behandelde. Maar over schoolgang is überhaupt 
weinig bekend en het moet geprezen worden dat er nu in ieder geval een eerste inzicht geboden 
wordt, ook voor meisjes. Ook over spelen en speelgoed worden aardige zaken verteld. 

Henriette Luiten-van der Meijden behandelt De uitoefening van kerkelijke tucht door de Leidse 
gereformeerde kerkenraad in de achttiende en negentiende eeuw. In feite gaat het om de hele 
achttiende, maar slechts de helft van de negentiende eeuw (tot 1854), waarbij die negentiende eeuw 
eigenlijk geen enkele rol van betekenis speelde. Als illustratie is een oude foto afgebeeld met, 
volgens het bijschrift, het interieur van de Hooglandse Kerk, eind 19e eeuw. Maar ieder kind ziet dat 
het om de Pieterskerk gaat, en dat eind 19e eeuw (toch al misplaatst bij een artikel dat met 1854 
stopt) is ook nog eens onjuist: de foto is uitermate scherp te dateren, namelijk 27 juni 1865, de 
herdenking van de Slag bij Waterloo vijftig jaar eerder. Het artikel begint ook enigszins merkwaardig: 
als anekdote wordt verteld over Pieter Jillis Borgo en zijn vrouw Suzanna Goudenberg, maar in de 
eerste noot wordt verantwoord “Omdat niet elke predikant en/of ouderling even duidelijk 
notuleerde en omdat dezelfde namen telkens verschillend gespeld waren, is het mogelijk dat de 
namen niet altijd juist getranscribeerd zijn. Voor dit onderzoek heeft dat verder geen effect op de 
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bruikbaarheid van de bron.” Maar het is wel een brevet van onvermogen. Overigens werd in Leiden 
met zijn vele predikanten nooit door een ouderling in het actaboek geschreven; de taak van scriba 
rouleerde vaak per kwartaal, waarbij de een een ongelofelijke hoop bladzijden vulde met leuke 
wetenswaardigheden en de ander slechts met het eindeloos herhaalde: niets notuleerwaardigs 
voorgevallen. Dat is geen bron als een steenrots waarop je wat kan bouwen. Bovendien is de 
Kerkenraad het eindstation: als een lidmaat geen schuld wilde erkennen en de wat scherpslijperige 
wijkpredikant en/of wijkouderling het er niet bij wilde laten zitten, dan moest die zich er pas over 
buigen. Hoeveel zal er niet ‘in der minne’ geschikt zijn? Kortom, men verwachte van zo’n bron geen 
gouden bergen. Maar de toch wel bekende tendens dat de kerkelijke tucht in de hervormde 
kerkenraad (dat woord gereformeerde in de titel kan alleen maar tot misverstanden leiden) minder 
streng werd, wordt wel bevestigd. Overigens, om dat te doen op basis van steekproeven in 
vijfjarenblokken 1700-1704, 1750-1754, 1800-1804, 1850-1854 (en 1900-1904, al is die niet 
meegenomen omdat de kerkelijke censuur toen eigenlijk alleen theoretisch nog bestond) is wel zo 
mager dat het het absolute minimum genoemd mag worden. En o ja, die namen. Die Pieter Jillisz. 
wordt in de acta nergens Borgo genoemd, maar alleen in de ondertrouwakte van zijn tweede 
huwelijk (met Sara), en toen Sara hertrouwde werd hij als Pieter Gillisz. Verburgh vermeld. Hier is dus 
een soort halfslachtig genealogisch onderzoek verricht. De in 1702 bestrafte Carel Samuels blijkt 
elders vaker Carel Philipsz. te heten, de Kaatje Bosmaan uit 1753 heet gewoon Bosmaar (zoals er ook 
staat), de Suymen Luijmes is ook al een mislezing voor Aegidius Luymes, een bekend (scheve 
schaatsen rijdend) vroedmeester, en ook de lezing van andere namen doet niet betrouwbaar aan. 

Hierna wordt De faam van Boerhaave behandeld door Harm Beukers, een groot kenner van die 
beroemde man. Het artikel leest vlot en maakt heel goed duidelijk hoe de roem van een Leids 
geleerde tot ver buiten de landsgrenzen doordrong, zelfs al waren de verdiensten van Boerhaave niet 
zo supergroot. Jammer is dat de afbeeldingen op blz. 150 en 151 omgewisseld zijn. In Prins Yusupov, 
Leiden en twee Rembrandtportretten, behandelt Johan Zwakenberg allereerst de herkomst 
(provenance) van twee portretten, nu in Washington. Hij is erin geslaagd om die wat verder terug op 
te voeren, tot bij die Russische prins, die enige tijd in Leiden studeerde. Die moet ze gekocht hebben 
(een bewijs is niet gevonden) van kunsthandelaar Miliotti in Parijs in 1789, waar ze op 9 februari 
1789 geveild waren. Ze behoorden voordien tot de handelscollectie van L.B. Coclers, die in 1787 als 
patriot uit Nederland was gevlucht met medeneming van zijn voorraad schilderijen. En dan volgt een 
poging tot identificatie. Omdat de afgebeelde man een toga draagt van een snit zoals toen Leidse 
hoogleraren wel gedragen schijnen te hebben, is het portrettenbestand van die hoogleraren 
doorgevlooid en ziedaar: de kopie van een portret van Frans van Schooten jr. heeft wel enige 
gelijkenis, vooral door een kuiltje in zijn kin. Vervolgens worden verwoede pogingen gedaan om door 
het lichten van de hele doopceel van Van Schoten iets over portretten te vinden. En jawel, die 
worden genoemd. Maar die kopie was gemaakt naar een portret door A.C. Beeldemaecker uit 1654. 
Zou een echtpaar dat zich al door een Leidse schilder had laten portretteren, korte tijd later (voor het 
overlijden van Van Schoten in 1660) nogmaals laten conterfeiten, en daarvoor de reis naar 
Amsterdam gemaakt hebben (en er mogelijk enige tijd hebben verbleven omdat zo’n tronie niet in 
een paar uur te schilderen is)? Het klinkt allemaal veel te gezocht. In plaats van een Leids zal het wel 
een Amsterdams echtpaar zijn. 

Bart van der Steen behandelt hierna De Socialistische Partij, de Bond van Huurders en 
Woningzoekenden en het Leidse huurdersprotest in de jaren zeventig. Dit is een prachtig betoog, 
vooral gestoeld op hedendaagse middelen: het doorzoeken van gedigitaliseerde kranten. Maar ook 
archivalia, vooral van de SP, zijn onbekrompen gebruikt. Helaas is er wel wat eigenaardigs aan de 
hand: in de tekst wordt de schrijfwijze Leidsch Dagblad gebruikt (zoals het hoort), maar in de noten 
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consequent Leids Dagblad. De twee andere Couranten, de Leidse (katholiek) en de Nieuwe Leidse 
(protestants), hebben die ch al lang laten vallen, maar worden in zowel tekst als noten af en toe wel 
zo geschreven. Een goede (eind)redactie zorgt er toch voor dat zoiets niet voorkomt? En identieke 
noten zoals 83, 84 en 86 kunnen toch wel op een ruimtebesparender manier behandeld worden? 

In Keytown – Gaytown: vijftig jaar homo-emancipatiebeweging in Leiden geeft Werner Zonderop een 
goed overzicht van de ontwikkeling van een voorzichtige (maar luidruchtige) Leidse Studenten 
Werkgroep Homofilie (met student Paul de Leeuw als een van de oprichters) tot het hedendaagse 
COC Leiden voor LHBTI’s. Ook hier zijn de bijschriften bij foto’s niet het sterkste stuk: op p. 204 is niet 
de Breestraat, maar Prinsessekade afgebeeld, en Foto xxxx (p. 206) suggereert dat er wat onderzoek 
vergeten is. En dan volgen nog de gebruikelijke Kroniek van Leiden over 2017, het Archeologisch en 
bouwhistorisch jaaroverzicht 2017 en de Bibliografie van Leiden en omgeving over 2017 en tot slot de 
naamlijsten van bestuur, commissies en werkgroepen van de HVOL. 

Noordwijk  

De Blauwdotter, Ledenblad van het Genootschap Oud Noordwijk 
nazomer 2018, nr. 183. 

Peter Mulder beschrijft in Een nieuw Raadhuis voor Noordwijk de 
discussie in de geheime zitting van de Gemeenteraad van 20 februari 
1962 om een nieuw gemeentehuis aan de Prins Hendrikweg in 
Noordwijk aan Zee te bouwen. Het plan van architecten Van den Broek 
en Bakema werd met 10 tegen 5 stemmen bij 1 blanco en 1 afwezige 
aangenomen. Het in 1887 door architect Nicolaas Molenaar gebouwde 
gemeentehuis, in 1924 door gemeente-bouwkundige A.J. Overmeer 
uitgebreid (een mooie tekening van 28-8-1919 is erbij afgedrukt), was te 
klein geworden. Er bleken twee kemphanen te zijn: jhr. Van Riemsdijk 
en G. Vogelaar. Nu levert vrijwel iedere Raadhuiskwestie het normale 

gekift op, maar hier was er zelfs een heuse ‘nacht van Willem’ (de Haas, een soort overloper). Op de 
plek die Van Riemsdijk zo lang en vurig bepleit had, kwam uiteindelijk het nieuwe gemeentehuis. De 
eerste paal werd in april 1985 geslagen en op 2 september 1987 werd het in gebruik genomen, al 
maakte Van Riemsdijk dat niet meer mee. 

Willem Baalbergen bespreekt in Nogmaals: de Vaas van Van Limburg Stirum de omzwervingen van 
die vaas tot die een definitieve plaats op landgoed Offem kreeg. In Opkomst en ondergang van het 
Lido vertelt Jeroen Verhoop over de realisatie van een soort multifunctioneel centrum aan de Prins 
Bernhardstraat in 1954 naar een plan van architecten Van Brakel en Buma. Hier kon vooral de jeugd 
terecht voor toneel, cabaret, muziek, een bioscoop en jeugdprogramma’s, met zelfs een heuse 
dancing, zij het slechts tot 1968. De grote kracht hierachter was Nico Pot, en later zijn zoon John. In 
1983 werd Lido verkocht aan Nicolaas van Hese. Diens plannen strandden op tegenstand van de 
buurt. In 1984 dacht de familie Kraska het geheel weer nieuw leven in te blazen, maar dat mislukte al 
snel en in 1988 volgde sluiting en kort daarna afbraak. 

Koen Marijt heeft Het dagboek van NSB-burgemeester Musegaas ontdekt en publiceert dat hier. 
Gerhard Musegaas werd op 29 december 1943 door Wimmer benoemd tot burgemeester; hij 
fungeerde van 17 januari tot 4 september 1944. Hij deed echt zijn best om de sloopwoede van de 
Ortskommandanten en anderen zoveel mogelijk te dempen. In september 1944 werd hij ook nog 
waarnemend burgemeester van Noordwijkerhout. Van mei 1945 tot augustus 1950 zat hij in een 
interneringskamp, maar is daarna spoorloos verdwenen; vandaar een oproep aan de lezers wie meer 



 
Uit Rijnlandse verenigingsbladen III Pagina 5 van 6 
 

van hem weet. Daarna komt aan de orde Villa De Vluchtheuvel aan de Atjehweg, in 1920 gebouwd 
voor majoor J.C. Wagner. Dit was niet zomaar een villa, maar deze was gebouwd naar het systeem 
van ir. Franz Scherrer; omstandig wordt door Koen Marijt uitgelegd dat dit een soort prefab houten 
huizen is, gemaakt van Torfoleum of Torfolithsteen, op basis van kurk. Dit werd geleverd door de 
Nederlandse vestiging van een Duits bedrijf, die echter al in 1923 failliet verklaard werd. Er waren 
diverse modellen en dit is een variant op het type Villa 4652, maar omdat de gemeente twijfels had 
over de brandveiligheid werd hier voorgeschreven dat de voet van klinkers zou zijn en de 
buitenwanden van magnesium-cementplaten; de binnenmuren werden van Bims-beton gemaakt. 
Hoe duurzaam ook, de villa is inmiddels gesloopt. 

Van Streekmuseum Veldzicht wordt daarna door Willem Baalbergen een update gegeven: het wordt 
het centrum van wandelingen door de bollenstreek, waarin de herbouwde hooiberg een grote rol 
speelt. Kortom, het barst er van de activiteiten! Een meer anekdotisch verhaal is van Rob Baars: 
Echec in De Rank. Tijdens een uitvoering van de Hallelujah van Händel ontaardde alles in een 
kakofonie en gooide de dirigent letterlijk het stokje er bij neer. Die dirigent was Louis Peeters en het 
was het Noordzeekoor The Seaside Singers dat ineens van de wijs raakte. De auteur beschrijft nog 
meer optredens, ook in het buitenland, die gelukkig wel goed verliepen. In Bonje op de Boulevard 
meldt Jeroen Verhoog dat Noordwijk de naam heeft een rellendorp te zijn. Dit wordt geïllustreerd 
met een gebeurtenis op 1 augustus 1970, toen een groep langharigen, waaronder Ambonnezen, uit 
de dancing Disco Boule 7 gezet werd, wat uitliep op rellen. De volgende dag hadden de 
ramptouristen aller oorden zich al verzameld, maar er gebeurde: niets. Ook een anekdote wordt 
door Peter Mulder verhaald in Straperlo in het Palace Hotel. Het gaat om de vraag of JEU, een soort 
roulette, dat in dat ‘casino’ vanaf 1933 gespeeld werd, een gokspel of een behendigheidsspel was. 
Toen er in 1934 een vonnis kwam dat het een gokspel was, en dus verboden, was het ook meteen 
weer afgelopen. 

Voorhout  

Dwars Op. Zomer 2018 nr. 63 

Voorzitter Piet Verdegaal memoreert het 20-jarig bestaan van de 
Historische Kring Voorhout, uitgever van het blad. Na een reeks reacties 
op artikelen in het vorige nummer schrijft Kees den Elzen over 
Kruideniers Van Steijn en Van Dam, Koloniale Waren en Comestibles. Het 
gaat om de zaak van Klaas van Steijn (1851-1927), die zich ca. 1888 
vanuit Noordwijk aan de Herenstraat in Voorhout vestigde. Zijn 
schoonzoon Rinus van Dam en kleinzoon Niek van Dam zetten de zaak 
voort, veel krediet verlenend omdat nogal wat klanten op de pof 
kochten. Vanwege een uitbreiding van het gemeentehuis werd het pand 
in 1955 gekocht en in 1963 gesloopt, waarna op het adres Herenstraat 
128 een nieuwe zaak gebouwd werd. Het artikel besluit met een kwartierstaat Van Dam-Van Steijn. 
Kees den Elzen behandelt daarna in De taal van de molen kort de wiekstanden bij diverse 
gelegenheden van ook de acht poldermolens die Voorhout rijk was. Van de twee andere Teylingen-
dorpen Sassenheim en Warmond worden de verenigingsorganen op historisch gebied gesignaleerd, 
dus De Aschpotter en De Hekkensluiter. Daarna komt Kees den Elzen met Zuster Maria Cosma, 
Indisch oorlogsslachtoffer: een biografie van Engelina Geertruida van Schooten, geboren Voorhout 18 
oktober 1895. Haar oudste zus was onder de naam Maria Bertina ingetreden in de Orde van 
Franciscanessen van Heythuysen. Dit voorbeeld volgde zij; de intrede vond plaats op 3 oktober 1926. 
Al snel ging zij naar Indië, waar zij o.m. kokkin was in een franciscanessenklooster te Ambarawa (later 
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een berucht Jappenkamp) en wegens het constateren van tbc vanaf 1937 te Semarang. Zij overleed 
op 14 april 1944 in het kamp Bangkong bij Semarang. 

In een kort stukje geeft Dick van der Meer in Deel Herenstraat gesloopt en ook weer in aanbouw een 
kort verslag van de werkzaamheden in en aan de panden nrs. 108-116a. Naar aanleiding van twee 
fraaie sfeer-reconstructietekeningen van Jos Warmenhoven van Buitenplaats Schoonoord rond 1840 
wordt vermeld dat het mogelijk niet eens gerealiseerd is, wat dus tot verwarring aanleiding geeft. De 
bewering dat de bewoner in die tijd, schout van Voorhout Gualtherus Soetbrood Piccardt (1780-
1847) ook nog notaris in Leiden was, klopt in ieder geval niet. Overigens speelde dit heerschap een 
kwalijke rol: na zijn faillissement in 1831 nam hij de benen naar Engeland, met medeneming van 
papieren betreffende de gemeente Voorhout. Van de hand van Kees den Elzen is Van Nagelbrug tot 
turborotonde. Dit is een toelichting bij een fotoreportage door de bewoner van Nieuw-Schoonoord, 
Jaap Suidgeest, die alle belangrijke werkzaamheden vastgelegd heeft. Ad Deutekom meldt dat De 
Noordwijkerhoek. Al eeuwenlang een belangrijk verkeerspunt was. Zijn bewering dat de trekvaart 
Leiden-Haarlem tussen maart 1656 en 1 november 1657 gegraven werd, klopt overigens niet: de 
aanbestedingen vonden pas op 27 februari 1657 plaats, zodat de vaart in één seizoen gegraven is. Er 
zitten in dit artikel meer van dit soort imperfecties. Hij vond de eerste vermelding van een herberg 
aan de Voorhouter kant op 20 december 1779, toen ‘De Zwarte Leeuw’ publiek verkocht werd. Later 
heette die ‘Het Wapen van Voorhout’ en werd in 1845 voor slechts f 600 verkocht. Later kwamen er 
aan de Noordwijkse kant nog Huis Uitermeer en een café. 

Vroeger had je lieden die in november, de slachtmaand, hun gewone werk opzij zetten om bij boeren 
te gaan slachten (huisslacht); deze werden vaak knors genoemd. Op deze benaming wordt niet 
ingegaan, maar het schijnt een typisch Leidse term te zijn voor vilder, krengenslager, knoeier met 
(afgekeurd) vlees; deze term is ook in de omgeving doorgedrongen, maar vanaf ca. 1920 is er daar de 
letter t achter gekomen. Monique van Buul beschrijft in Leo van den Berg, de Knorst, het leven van 
deze Voorhouter slager en zijn grootvader Gerrit, vader Piet en zoon Rob die ook dat beroep 
uitoefenden. In 1925 werd een slagerij in een nieuw pand geopend, in 1973 overgegaan in een 
Centra-winkel. In een vervolgverhaal over straatnamen behandelt Kees den Elzen de Van den Berch 
van Heemstedestraat, genoemd naar de grootgrondbezitter Isaäc Lambertus Cremer van den Berch 
van Heemstede. Diens levensloop, activiteiten in Leiden en zijn grondbezit, zo’n 250 hectare, worden 
uiteraard behandeld. Dezelfde productieve auteur deed ook weer de Groeten voor Voorhoutse 90-
jarigen, in dit geval aan Huub Bierman, geboren op 24 november 1927 in Voorhout, maar al decennia 
lang wonend in Australië. Deze herinnerde zich vooral een bombardement nabij de Zandsloot, 
waarbij blindgangers vóór ze opgespit konden worden diep in de zachte ondergrond wegzakten. Tot 
slot geeft dezelfde auteur nog in Twintig jaar Dwars Op een soort analyse van dit tijdschrift. 

 

4 december 2018 


