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DAAR BIJ DIE MOLEN . . . . .   
 
vonden wij het heerlijk om te wandelen. De 15e mei straalde de zon op twaalf  
leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 
die liepen langs een kronkelig pad tussen twee groepen van molens, die ge- 
bouwd waren in de tijd van 1738 tot 1740. We hebben het over de Kinderdijk.  
De tocht naar de Kinderdijk was een idee van Mevr. en Meneer Van de Oever  
die in deze unieke omgeving geboren en getogen zijn. Deze streek stond  
overigens al 33 keer onder water. De familieleden van het echtpaar Van de Oever 
ontvingen ons hartelijk met koffie en zij bezorgden ons ook allemaal nog zo'n  
acht pagina's molengeschiedenis. 
 
Niet alleen de bovenkruiers – en een nog oudere wipmolen- kregen veel aandacht  
van ons en van onze fototoestellen, maar ook de oevers van de Overwaard en de 
Nederwaard spraken ons erg aan met hun weelderige begroeiing van roze, geel,  
blauw en wit. 
De Meerkoeten verdedigden er hun nesten, de Futen eveneens. De Bruine Kieken- 
dief zweefde op afstand over de luidruchtige sterns (Zwarte Sterns Joanne ?-C)  
Uit de diepte langs de Middelweg van Nieuw-Lekkerland kwam het geluid van de 
Snor en de Kleine Karekiet. Terug bij het startpunt konden de machtige schroe-  
ven van het moderne gemaal van de Alblasserwaard zien. 
 
Op de terugweg genoten wij van de oude witte boerderijen van de gemeente Streef- 
kerk, het veer bij Schoonhoven en het betoverende landschap met de vele knot- 
wilgen langs de West-Vlisterdijk. 
 
Bedankt Annie en Siem, voor jullie initiatief om ons dit stukje Nederland te  
laten zien; een stukje Nederland dat in dit seizoen welhaast op zijn mooist 
is......... 
 

Joanne van Sambeek 
 

                       -------------- 
 

Van een mevrouw uit Voorhout ontvingen we een stukje over een mooi plekje  
vlak bij huis, n.l. over het Boerhaave-huis met de bijbehorende kruidentuin.  
U kunt het Boerhaave-huis vinden enigszins verscholen achter de oude Her- 
vormde kerk, die op haar beurt weer verscholen staat achter de Rooms Katho- 
lieke kerk. Maar dat is weer een verhaal apart, die twee kerken op dat éne  
kerkelijk erf.... 
 
Het Boerhaave-huis in Voorhout is ook in de omgeving van Voorhout wel min of  
meer bekend. De laatste tijd blijkt, dat er ook mensen zijn die wel iets meer  
willen weten over het huis en de kruidentuin. Daarom volgen hieronder enkele  
gegevens: 
 
Het Boerhavehuis ontleent zijn naam aan het feit dat hier op 31-12-1668  
werd geboren Herman Boerhave, later internationaal beroemd als o.m. medicus  
en botanicus. 
 
Herman was een zoon van de predikant Boerhaave en diens tweede vrouw, de Am- 
sterdamse koopmansdochter Hagar Daalder. Hij had zeven broers en zusters. 
 
Herman woonde tot zijn veertiende jaar in het Boerhaavehuis, daarna ging hij  
in Leiden studeren. 
 
Ds.Boerhaave schonk het huis dat hij rond 1650 liet bouwen later aan de Her- 
vormde kerk. Het Boerhaavehuis is nu al meer dan drie eeuwen onafgebroken  
als pastorie in functie, zulks in overeenstemming met de wens van de schenker. 
 




