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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. 
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De prachtige lindenlaan (berceau) in de tuin van het Boerhaavehuis is al meer  
dan honderd jaar oud en de enige in zijn soort in Nederland. 
 
De kolossale eeuwenoude beuk in de achtertuin is uniek voor de kuststreek. 
 
De kruidentuin is door de Leidse Hortus Botanicus (welke gesticht werd door  
Herman Boerhaave) aangelegd bij gelegenheid van de driehonderdste geboorte  
dag van Boerhaave als een postume hommage aan de grote geleerde. 
 
De Tulpenboom in de kruidentuin is een stek van de boom die door Herman Boer— 
have omstreeks 1700 in de Leidse Hortus word geplant. 
 
Er is een stichting, die het tot zijn eer en plicht rekent, dit monument te  
behouden en bewaren voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Voorhout. 
 
Deze stichting, Stichting "het Boerhaavehuis" ziet zich gesteld voor vrij  
hoge kosten. Wilt u het werk van de Stichting "het Boerhaavehuis" steunen,  
dan kan dat door een bedrag te storten op één van de onderstaande rekeningen  
of door begunstiger te worden. 
 
postgiro 26 65 792 t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis" te Voorhout; 
Rabobank, rek.nr. 3660.13.300, eveneens t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis"  
te Voorhout. 
 
Voor eventuele nadere inlichtingen kan men terecht bij: 
Mevr.G.Waterreus  
Burg.Bultenlaan 3  
2215 PL Voorhout. 
 
                       -------------- 
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MONNIKSROBBEN MET UITSTERVEN BEDREIGD 
 
Het Europese parlement heeft besloten het importeren of verhandelen van bont  
van baby—zeehonden en ook de import van andere zeehondenproducten te verbieden. 
Hiermee is de grootste markt voor de producten van de zeehondenjacht (die  
vooral in Canada plaats vindt) weggevallen. Eén van de parlementariërs merkte  
echter terecht op dat we hiermee wel de splinter in het oog van de Canadezen 
opmerken, maar niet de balk in ons eigen (Europese) oog. Hij doelde op de zorg-
wekkende situatie, waarin de Monniksrobben in het Middellandse Zeegebied ver- 
keren. Van deze soort zijn nog maar 650 exemplaren over. Door vervuiling van  
de Middellandse Zee en de jacht op de soort is deze sterk in aantal achteruit  
gegaan. 
Griekse natuurbeschermers hebben de hulp van de Europese Gemeenschap ingeroepen, 
omdat Griekse vissers 50 van deze dieren dreigden af te schieten. De Robben  
zouden schade toebrengen aan de netten. Voor een bedrag van 1000 pond zouden de 
vissers bereid zijn, van hun plan af te zien. 
Het bedrag is inmiddels bij elkaar gebracht, maar de Monniksrob is hiermee  
nog niet gered. Meer maatregelen, zoals het instellen van een reservaat en  
goede beheersmaatregelen zouden nodig zijn. 
 

Huid en Haar, 1982 / 2 
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