
VOORZITTER, LEDEN VAN DE RAAD ! 

Leiderdorp heeft heel veel te danken aan de heer Corts.                                    

Indertijd werd als dank voor zijn toewijding voor de Leiderdorpse zaak, zijn grote inzet 

en bewezen diensten, de B.G. Cortslaan naar hem vernoemd. 

De heer Bertram Gerardus Corts was gemeentesecretaris van de gemeente Leiderdorp 

van 1928 - 1955. 

In die periode heeft hij heel veel meegemaakt :                                                                  

- De tijd van veel armoede en werkeloosheid vóór de Tweede Wereldoorlog                    

- De moeilijke tijd tijdens W.O. II                                                                                          

- De aanvangsperiode ná W.O. II , de hectische tijd van wederopbouw 

Ik concentreer me op de begintijd van de wederopbouw na W.O. II. 

Er was na de oorlog grote woningnood in Nederland omdat tijdens de oorlog niet was 

gebouwd. Tegelijkertijd was er een schrijnend tekort aan bouwmaterialen. Dat noopte de 

Regering om de bouw van woningen zeer streng te reguleren. De gemeenten mochten 

niet méér bouwen dan het hen jaarlijks toegewezen "contingent" “sociale” woningen; 

Woningen waarvoor subsidie werd ontvangen van het Rijk. Het was elk jaar een tour de 

force om zoveel mogelijk aan aantallen te bouwen “sociale” woningen, met de daaraan 

verbonden subsidie, toegewezen te krijgen. Daarnaast waren er de “vrije sector” 

woningen. Voor de financiering van de bouw van deze woningen moesten de 

gemeenten zelf zorg dragen.  

In die tijd waren de, door de Raad gekozen, wethouders qua inkomen geheel afhankelijk 

van hun baan in het bedrijfsleven. Het wethouderschap van Leiderdorp was in feite een 

vrijwilligersbaan tegen een geringe vergoeding. Er waren voor de wethouders dan ook 

geen eigen werkkamers of spreekkamers in het “raadhuis” beschikbaar.                                                    

Dat had, zonder de geweldige wethouders tekort te doen, als gevolg dat in de praktijk 

het dagelijkse bestuur van Leiderdorp op de schouders rustte van de burgemeester en 

de gemeentesecretaris. 

Zo was in de periode 1946-1962 de toenmalige burgemeester, behalve voor zijn 

gebruikelijke portefeuilles, óók verantwoordelijk voor o.a. de zware portefeuilles 

"financiën", "openbare ruimte" en “de toewijzing van woonruimte". 

Voor de vervulling van die portefeuilles werd hij gesteund door een klein, maar toegewijd 

hard werkend ambtelijk team onder de inspirerende leiding van de heer B.G. Corts. 

 



Het gemeentebestuur had een langetermijnvisie met o.a. de volgende doelstellingen :  

1. Het bouwen van woningen voor de woningzoekenden. Daarbij richtte het 

gemeentebestuur zich, behalve op de eigen bevolking, ook op de forens, m.n. de 

ambtenaren en militairen, die in Den Haag en bij het Marine Vliegkamp Valkenburg 

werkten.                                                                                                                           

De inachtneming van het principe van de "eigen grondpolitiek" was een absolute 

voorwaarde voor de uitvoering van de bouwplannen.                                                                                

2. Om de forens méér te kunnen bieden dan een woning was de bevordering van de 

aantrekkelijkheid van Leiderdorp als woonplaats de tweede doelstelling. Dit wilde het 

gemeentebestuur bereiken door :                                                                                                                     

- a.  het voorzieningenniveau te verbeteren, en                                                                  

- b.  een betere ontsluiting te doen realiseren, want Leiderdorp lag in die tijd geografisch 

zeer geïsoleerd. 

De heer Corts heeft een centrale, actieve rol gespeeld in de realisatie van de 

doelstellingen. Doelstellingen, die uiteindelijk hebben geleid tot het Leiderdorp van nú. 

Zo had de heer Corts bijvoorbeeld de voortrekkersrol bij de plannen en bij de 

financiering van de eerste flat in Leiderdorp. Deze “vrije sector” flat was voornamelijk 

bestemd voor :                                                                                                                     

-  repatrianten uit het voormalige Nederlands-Indië, en                                                      

-  militairen van het Marine Vliegkamp Valkenburg, en                                                       

-  personeel dat werkzaam was bij de lokale/regionale bedrijven.    

Deze flat met 54 woningen was in feite de eerste aanzet tot uitbreiding van de gemeente 

en gaf daarmee, na voltooiing van de bouw, een extra impuls aan de groei van het 

inwonertal.                                                                                                                        

Zo bereikte Leiderdorp medio 1952 een mijlpaal :   5000 inwoners ! 

Voorzitter, dames en heren van de Raad :                                                                        

In de inleiding van de “Canon van Leiderdorp” staat terecht geschreven, ik citeer :                                  

“Veel Leiderdorpse straatnamen verwijzen naar de lokale geschiedenis. Wij hopen dat 

dit boek (de canon) u inspireert om op pad te gaan en rond te kijken”.  Einde citaat.  

Behalve om deze reden is het mijns inziens onbehoorlijk indien het gemeentebestuur de 

naam B.G. Corts, medegrondlegger van het Leiderdorp van nú, definitief uit het 

Leiderdorpse straatbeeld verwijdert.                      

Ik verzoek u daarom nadrukkelijk een geschikt alternatief aan te wijzen voor de - door de 

A4-werkzaamheden -  helaas verdwenen B.G. Cortslaan. 

Leiderdorp, 10 oktober 2011, K.C.van Diepeningen 


