
II
nn  11998888  iiss  hheett  dduuiizzeennddjjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann  VVoooorrhhoouutt  ggeevviieerrdd..  EErr  iiss  nnaammeelliijjkk  eeeenn  bbrriieeff  bbeewwaaaarrdd

ggeebblleevveenn,,  wwaaaarruuiitt  bblliijjkktt  ddaatt  VVoooorrhhoouutt  iinn  998888  iinn  eellkk  ggeevvaall  bbeessttoonndd..  IInn  ddiiee  bbrriieeff  ssttaaaatt  ddaatt

ggrraaaaff  DDiirrkk  IIII  ddee  kkeerrkk  vvaann  FFoorraannhhoollttee  ((ddee  oouuddee  nnaaaamm  vvaann  VVoooorrhhoouutt))  sscchheennkktt  aaaann  ddee  aabbddiijj

vvaann  EEggmmoonndd..  EEeenn  aabbddiijj  iiss  eeeenn  ssoooorrtt  kklloooosstteerr  ddaatt  bbeessttuuuurrdd  wwoorrddtt  ddoooorr  eeeenn  aabbtt..  

JJee  lleeeesstt  iinn  eeeenn  vvoollggeenndd  hhooooffddssttuukk  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr  oovveerr  ddiiee  oouuddee  kkeerrkk  vvaann  VVoooorrhhoouut.

Maar ver voor 988 hebben er ook al mensen

geleefd in onze streek. Dat zijn we te weten

gekomen doordat er zeer oude voorwerpen in

de bodem gevonden zijn. Er zijn enkele

Romeinse munten gevonden, die ongeveer

2000 jaar oud zijn. In 1907 worden er in de

buurt van de Rijnsburgerweg 18 bronzen bijlen

en 1 beitel gevonden. Ze zijn volgens geleerden

minstens 3500 jaar oud. De bijlen en de beitel

worden in het Museum voor Oudheden in

Leiden bewaard, want ze zijn heel bijzonder.

11..   DDee  ggeesscchhiieeddeenniiss   

vvaann  VVoooorrhhoouutt

LLeessbbrriieeff  VVoooorrhhoouuttssee  GGeesscchhiieeddeenniiss

BBeesstteemmdd  vvoooorr  ddee  

VVoooorrhhoouuttssee  bbaassiisssscchhoolleenn
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Vanaf het jaar 1150 spelen de edelen van Teylingen een voorname rol in onze streek. Het

kasteel Teylingen is belangrijk; ook de Hollandse graven komen er regelmatig. 

De belangrijkste bewoonster van het slot is Jacoba van Beieren geweest. Helaas is er nu

alleen nog maar een ruïne van over. Over Teylingen en de bewoners hoor je later nog meer.

Er heeft nog een kasteel in Voorhout gestaan: de

Boekenburg of de Boekhorst. Het moet gestaan 

hebben in de weilanden bij de Boekenburglaan. 

Het slot is waarschijnlijk al voor 1500 verwoest. In 

het kleine kerkje van Voorhout liggen (onder de 

houten vloer) een paar oude grafzerken van de 

adellijke familie Van der Bouchorst. Als je in de 18
e

eeuw 200 meter ten noorden van de kerk een laan

inloopt (de tegenwoordige Boekhorstlaan), dan kom

je uit bij de grote ruïne van slot Boekenburg. Jammer

genoeg is die ruïne ook verdwenen. Als de weilanden

over enige jaren bebouwd gaan worden, moet er flink

gegraven worden. Misschien komen de bouwers dan

toch nog wat oude resten tegen. Je weet maar nooit.

We moeten ons van het vroegere Voorhout niet zo

veel voorstellen. In 1514 staan er 40 huizen in

Voorhout. In een van die huizen heeft de familie

Nagel gewoond. Enkele leden van die familie zijn

een tijdje schout (een soort burgemeester) geweest

in Voorhout. Die naam komen we nu nog tegen in

de naam Nagelbrug. 

Maar de eerste Nagelbrug ligt niet over de Leidsevaart (zoals nu), maar over een ander

watertje: de Dinsdagse Wetering. Die wordt zo genoemd, omdat op iedere eerste dinsdag

van de maand dat water geïnspecteerd wordt. In 1578 is de brug vernield. Dat heeft te

maken met de Tachtigjarige Oorlog. De steden Haarlem en Leiden zijn allebei belegerd en

er is hier in de omgeving af en toe geplunderd. Dat is niet alleen vervelend voor Voorhout.

Ook Noordwijk en Noordwijker-hout vinden het handig als er een nieuwe brug komt en ze

betalen ook mee aan de nieuwe brug over

de Wetering.

In 1968 is de Dinsdagse Wetering vanwege

bouwplannen gedempt. Het wordt een straat

met dezelfde naam. De brug, die dan al lang de

Schoolbrug wordt genoemd, is niet meer nodig

en wordt gesloopt. Op een oude kaart (zie

voorzijde) kun je de Dinsdagse Wetering van

vroeger nog vinden.

Een belangrijk jaar voor Voorhout is 1657.

In februari van dat jaar wordt een begin gemaakt met het graven van de Leidsevaart, die

van Haarlem naar Leiden moet lopen. Verschillende aannemers mogen ieder een stuk van 
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het graafwerk doen. Dat graven wordt in die

tijd met de hand gedaan. Elke aannemer heeft

heel wat mensen in dienst en daardoor gaat

het best snel. 

Op 1 november 1657 wordt de vaart al geopend.

Ook over de vaart komt natuurlijk een brug.

Dagelijks passeren dan de trekschuiten uit

Haarlem en Leiden deze tweede brug van

Voorhout. Vlakbij de brug aan de kant van het

dorp wordt langs de vaart een herberg met een boerderij gebouwd: De Bonte Koe. De

paarden van de trekschuiten worden hier gewisseld. In het gebouw worden ook regelmatig

rechtszaken gehouden. De Bonte Koe speelt eeuwenlang een belangrijke rol in Voorhout. 

In 1972 is het eeuwenoude gebouw gesloopt. 

Op 31 december 1668 wordt in het huis van de dominee een zoon geboren: Hermannus

Boerhaave. Als geneesheer en professor is hij later heel beroemd. Zijn geboortehuis staat

er nog steeds: het Boerhaavehuis. Het ligt vlakbij het kerkhof en heeft een prachtige tuin.

Verderop wordt er nog meer over deze beroemde Voorhouter verteld.

Inmiddels is Voorhout heel langzaam aan het groeien.

Toch wonen er in 1818 nog maar 400 mensen. 

In 1842 wordt de spoorlijn Haarlem-Leiden feestelijk

geopend. Voorhout heeft een halte bij de Piet Gijzen-

brug (kruising 's Gravendamseweg en de Leidsevaart).

In 1892 komt er ook een station in het dorp. 

In 1900 heeft Voorhout ongeveer 2000 inwoners. De

meeste mensen verdienen hun geld met de bloem-

bollen. Dat blijft zo tot de Tweede Wereldoorlog. 

In 1944 worden de Voorhoutse stations allebei voor persoonsvervoer opgeheven. 

Na 1945 worden er veel nieuwe wegen aangelegd. Ook worden er straten verbreed en er

komt meer straatverlichting. In 1960 wonen er ongeveer 5000 mensen en in 1988 zijn dat

er inmiddels 9360. Die sterke groei wordt veroorzaakt door het ontstaan van de nieuwe

woonwijk Oosthout. 

In 1997 krijgt Voorhout weer een station. De eerste trein

die er stopt wordt bestuurd door de Voorhoutse machi-

nist Rik van Wieringen. Voorhout blijft groeien. De vis-

senbuurt en de componistenwijk worden gebouwd.

Daarna wordt de schoutenwijk gebouwd. De straten daar

hebben namen van oude schouten van Voorhout. Door

al die nieuwbouw stijgt het aantal huizen en het aantal

inwoners steeds meer. Op 1 januari 2005 zijn er 5.415

huizen en 14.919 inwoners.

Tegenwoordig is er nog maar een klein deel van de bevolking werkzaam in de bloembollenteelt.

Het grootste deel van de mensen met een baan werkt trouwens niet in Voorhout. Op 1 januari

2006 fuseren Warmond, Sassenheim en Voorhout. De grote nieuwe geneente heet Teylingen.
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I
nn  hheett  vveerrhhaaaall  oovveerr  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  VVoooorrhhoouutt  ssttaaaatt  ddaatt  eerr  eeeenn  bbrriieeff  bbeewwaaaarrdd  iiss

ggeebblleevveenn,,  wwaaaarruuiitt  bblliijjkktt  ddaatt  eerr  iinn  998888  eeeenn  kkeerrkk  iinn  VVoooorrhhoouutt  ssttaaaatt..  DDeezzee  kkeerrkk  wwoorrddtt  ddoooorr

ggrraaaaff  DDiirrkk  IIII  aaaann  ddee  aabbddiijj  vvaann  EEggmmoonndd  ggeesscchhoonnkkeenn..  HHeett  iiss  mmooggeelliijjkk  ddaatt  ddiiee  kkeerrkk  vvaann

FFoorraannhhoollttee  ((llaatteerr  FFoorreehhoollttee)),,  eerr  ddaann  aall  eeeenn  ttiijjdd  ssttaaaatt..  RRoonndd  hheett  jjaaaarr  770000  iiss  WWiilllliibbrroorrdd  iinn

oonnss  llaanndd  kkoommeenn  pprreekkeenn  eenn  hheett  kkaann  zziijjnn  ddaatt  eeeenn  vvaann  zziijjnn  hheellppeerrss,,  AAddeellbbeerrtt,,  eeeenn  kkeerrkk  iinn

VVoooorrhhoouutt  hheeeefftt  llaatteenn  bboouuwweenn..  JJaammmmeerr  ggeennooeegg  wweetteenn  wwee  ddaatt  nniieett  zzeekkeerr..

De kerk is dus aan de abdij gegeven. En dat betekent

dat de abt ook de baas van de Voorhoutse kerk is

geworden. Hij mag zeggen wie er pastoor in Voorhout

wordt. Ook moeten de mensen een soort kerkbelasting

aan de abdij betalen. Dat wordt niet altijd met geld

betaald. Je kan bijvoorbeeld ook met dieren of 

vruchten betalen. Die belasting wordt de tienden

genoemd, omdat men een tiende deel van de oogst 

of de opbrengst moet betalen. 

In 1517 begint de hervorming. Maarten Luther, een

priester uit Duitsland, vindt dat er wat moet veranderen in de katholieke

kerk. Rond 1550 vindt ook Calvijn, een priester die in Frankrijk en

Zwitserland heeft gewoond, dat het anders moet. Maar het lukt niet om de

katholieke kerk te veranderen en dan

ontstaat er een nieuwe kerk: de

hervormde of gereformeerde

kerk. Ook in ons land en in

onze streek zijn er steeds

meer mensen die het

met de hervorming

eens zijn. Ze worden

ook wel protestanten

genoemd.

In 1581 gaat pastoor

Martin Janszoon Serrey met

een deel van de Voorhoutse

katholieken over tot de 

gereformeerde kerk. De katholieken

22 ..   DD ee   kk ee rr kk

vv aa nn   VV oo oo rr hh oo uu tt
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zijn dus in een klap hun kerk kwijt. Men weet niet

zeker waar de katholieken dan bij elkaar

komen. Sommigen denken dat de boerderij

van de familie van der Hulst aan de

Boekenburglaan af en toe als kerk

gebruikt is. Later gaan de katholieken in

Sassenheim naar de kerk.

Gedurende de tachtig-

jarige oorlog gaat het

Voorhoutse kerkgebouw

achteruit. Dat is misschien

ook gekomen door de 

plunderingen van het Spaanse

leger, dat Leiden en Haarlem 

belegert. Het gebouw gaat er steeds

slechter uitzien. In 1767 is het zo erg, dat de 

kerk nodig opgeknapt moet worden. Er wordt geld ingezameld en in 1768

wordt de kerk hersteld en verbouwd.

In 1795 komen de Fransen naar ons land. Napoleon is dan eigenlijk de baas in ons land. 

Er komt een wet waarin staat dat alle godsdiensten gelijk zijn. Ook moeten de protestanten

een aantal kerken teruggeven aan de katholieken. De katholieken van Voorhout willen

natuurlijk hun kerk ook weer terug hebben. Er wordt veel gepraat en op  9 augustus 1809 is

afgesproken dat de kerk in twee stukken verdeeld zou worden. Er wordt gewoon een dikke

muur in de kerk gebouwd. De muur is van turf en wordt betimmerd met hout. Omdat er

meer katholieken zijn, krijgen zij het grootste stuk.

Op 21 oktober 1873 verbrandt de torenspits door bliksem-

inslag. Pas in 1881 wordt de toren en het katholieke

deel van de kerk afgebroken. Het stuk van de 

protestanten blijft staan en dat staat er nu nog

steeds. Op 5 meter afstand komt de nieuwe

katholieke kerk te staan en deze

Bartholomeuskerk is in 1883 in 

gebruik genomen. 

Het protestantse

kerkje is in 1913

verbouwd en

gerestaureerd.

Dat kleine kerkje

heeft dus een

zeer oude

geschiedenis.
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D
ee  tteeggeennwwoooorrddiiggee  RRuuïïnnee  vvaann  TTeeyylliinnggeenn  lliiggtt  vvllaakkbbiijj  SSaasssseennhheeiimm  oopp  VVoooorrhhoouuttss  ggrroonndd--

ggeebbiieedd..  HHeett  kkaasstteeeell  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  kkoorrtt  nnaa  11220000  ggeessttiicchhtt  ddoooorr  ddee  aaddeelllliijjkkee  ffaammiilliiee

vvaann  TTeeyylliinnggeenn..  HHeett  kkaasstteeeell  lliiggtt  aaaann  ddee  rraanndd  vvaann  ddee  bboosssseenn  ttuusssseenn  NNoooorrddwwiijjkk  eenn

HHaaaarrlleemm..  IInn  11228833  oovveerrlliijjddtt  WWiilllleemm  vvaann  TTeeyylliinnggeenn  zzoonnddeerr  ooppvvoollggeerr..  DDee  ggrraaaaff  vvaann

HHoollllaanndd  kkrriijjggtt  hheett  kkaasstteeeell  ddaann  iinn  zziijjnn  bbeezziitt..  DDee  ggrraaaaff  llaaaatt  eerr  eeeenn  hhoouuttvveesstteerr  wwoonneenn..  DDiiee  mmooeett

eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee  bboosssseenn  hhoouutt  lleevveerreenn  eenn  ddaatt  eerr  vvoollddooeennddee  ttuurrff  iiss..  OOookk  mmooeett  eerr  vvoooorr  

vvoollddooeennddee  vvlleeeess  eenn  vviiss  ggeezzoorrggdd  wwoorrddeenn,,  wwaanntt  ddee  ggrraaaaff  kkoommtt  rreeggeellmmaattiigg  llaannggss  oomm  ttee  jjaaggeenn..  IInn

11333399  wwoorrddtt  hheett  sslloott  TTeeyylliinnggeenn  bbeewwoooonndd  ddoooorr  hheeeerr  SSiimmoonn  vvaann  BBeenntthheeiimm  eenn  jjoonnkkvvrroouuwwee

AAggnniieess  BBookkeell..  GGrraaaaff  WWiilllleemm  IIVV  llaaaatt  SSiimmoonn  nniieett  aalllleeeenn  vvoooorr  hheett  sslloott  zzoorrggeenn..  HHiijj  llaaaatt  hheemm  ooookk

ddee  aammbbaacchhtteenn  LLiissssee  eenn  VVoooorrhhoouutt  bbeessttuurreenn..  EEeenn  aammbbaacchhtt  iiss  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett  eeeenn  tteeggeenn--

wwoooorrddiiggee  ggeemmeeeennttee..

Aan het bewind van heer

Simon van Teylingen komt

een einde, doordat hij in

1345 tegen de Friezen ten

strijde trekt en samen met

graaf Willem IV in de slag bij

Warns sneuvelt. Kort daarna

wordt het slot wat verbouwd.

Een van de bekendste 

bewoners van slot Teylingen

is Jacoba van Beieren. Zij

komt in 1428 in het slot

Tey1ingen wonen. Zij is uit

een hoge adellijke familie

afkomstig. Ze heeft als 

gravin van Holland, Zeeland

en Henegouwen heel veel

problemen gehad. Zo

maken de edelen en de steden onderling ruzie. En ook krijgt ze ruzie met Philips van

Bourgondië, die heel belangrijk is. Ze verliest die strijd en ze moet toestaan dat hij voortaan

de baas is. Ze moet zelfs beloven dat ze niet zonder zijn toestemming trouwt. Philips is 

namelijk bang dat ze trouwt met een belangrijke man en dat er weer gevochten moet 

worden. Ze trouwt ondanks een verbod toch met Frank van Borselen. Philips is woedend en

neemt maatregelen. Ze mag zich van Philips alleen nog Gravin van Oostervant noemen

33..  HHeett  sslloott  TTeeyylliinnggeenn

eenn  JJaaccoobbaa  vvaann  BBeeiieerreenn
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(omdat Frank de graaf van Oostervant is). Verder heeft ze

niets meer te vertellen. Ze woont daarna op het slot

Teylingen en dat komt er mooi uit te zien. Jacoba laat

veel kostbare spullen naar Teylingen overbrengen en

ze beleeft er met Frank van Borselen gelukkige

jaren. Maar dan wordt ze ziek. Ze heeft tbc (in die

tijd heette deze ziekte de tering) en sterft op

9 oktober 1436 in de

armen van Frank

op het slot

Teylingen. 

Ze wordt

begraven

in de hof-

kapel in

Den Haag.

IInn  ddee  TTaacchhttiiggjjaarriiggee  OOoorrlloogg,,  rroonndd  11557722,,  iiss

hheett  sslloott  TTeeyylliinnggeenn  bbeehhoooorrlliijjkk  vveerrwwooeesstt..

In 1598 is er nog bijna niets aan gedaan. Jan van

Duivenvoorde krijgt de opdracht de grachten en boom-

gaarden weer te herstellen. Het hele terrein wordt flink

onder handen genomen. Zo wordt er een groot nieuw woon-

huis met fraaie trapgevel bij-

gebouwd. 

Helaas wordt het kasteel in

1676 door brand getroffen.

De schade valt mee, maar

daarna gaat het slot steeds

verder achteruit.

In 1899 wordt de zwaar 

verwaarloosde burcht aan

het rijk overgedragen. Pas

sinds 1933 wordt ervoor

gezorgd dat de ruïne niet

verder achteruit gaat. 
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H
eerrmmaannnnuuss  BBooeerrhhaaaavvee  iiss  oopp  3311  ddeecceemmbbeerr  11666688

iinn  ddee  ppaassttoorriiee  vvaann  VVoooorrhhoouutt  ggeebboorreenn..  HHiijj  iiss  ddee

zzoooonn  vvaann  ddee  VVoooorrhhoouuttssee  ddoommiinneeee  JJaaccoobbuuss

BBooeerrhhaaaavvee..  ZZiijjnn  ggeebboooorrtteehhuuiiss,,  hheett  BBooeerrhhaaaavvee--

hhuuiiss,,  ssttaaaatt  eerr  nnoogg  sstteeeeddss..

Zijn moeder heeft verstand van ziektes en maakt

geneesmiddelen. Misschien heeft Herman dat van

haar geërfd. Zijn vader wil dat Herman ook 

dominee wordt en stuurt hem als jongen van 14

naar de Latijnse school in Leiden. Daarna gaat hij

studeren op de Leidse Universiteit. Maar hij wil

zich liever bezighouden met natuurkunde, 

scheikunde, plantkunde en geneeskunde. Hij wordt

doctor in de geneeskunde en besluit definitief om

geen dominee meer te worden. Hij wordt directeur

van de Hortus Botanicus in Leiden (de botanische

tuin) en gaat zelf lesgeven op de universiteit. Een uur

voordat hij begint met lesgeven, zitten de banken al vol.

Niemand wil iets missen van zijn lessen. In 1710 trouwt hij

met Maria Drolenvaux. Ze krijgen vier kinderen.

Hij heeft een heel druk leven. Hij is dokter, geeft les aan de

universiteit en heeft de leiding over de botanische tuin. Hij verdient daardoor goed. Maar

Boerhaave blijft een eenvoudige man. Hij heeft de vaste spreuk: Eenvoud is het kenmerk

van het ware. Wij zouden zeggen: Blijf bescheiden en eenvoudig.

Boerhaave is de eerste die de

thermometer gebruikt om de

koorts op te nemen. Tijdens zijn

leven wordt hij al geëerd. Als hij

in 1722 vijf maanden met reuma

op bed heeft gelegen, wordt er

in Leiden groot feest gevierd als

hij weer aan het werk kan.

44 ..   HH ee rr mm aa nn nn uu ss   

BB oo ee rr hh aa aa vv ee
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Boerhaave heeft zijn hele leven in of vlakbij Leiden

gewoond. De langste reis die hij in zijn leven onderneemt

is naar Harderwijk, waar hij korte tijd studeert. Hij hoeft

ook weinig te reizen, aangezien studenten en patiënten

van heinde en ver naar hem toekomen.

Ook veel belangrijke mensen zoals prinsen en koningen

vragen hem om advies. Zelfs

tsaar Peter de Grote van

Rusland vereert de geleerde

dokter met een bezoek. Ook

de paus vraagt hem om raad. 

Als hij weer reuma krijgt, gaat

hij wat minder werken. Hij

blijft les geven en patiënten

behandelen voor zover hij dat

nog kan. 

In 1737 krijgt hij last van zijn

hart. Aan deze kwaal overlijdt

hij op 23 september 1738 in

zijn huis aan het Rapenburg

31. Hij is in de Pieterskerk in

Leiden begraven.

De Stichting Boerhaavehuis

zorgt ervoor dat het geboorte-

huis van Herman Boerhaave

en de fraaie tuin bewaard

blijft. Het is voor Voorhout een zeer belangrijk, historisch gebouw. Voor het LUMC in

Leiden staat al vele jaren het standbeeld van de grote Boerhaave.

LLiijjffsspprreeuukk  vvaann  BBooeerrhhaaaavvee::  SSiimmpplleexx  ssiiggiilllluumm  vveerrii..  ((LLaattiijjnn))

IInn  hheett  NNeeddeerrllaannddss::  EEeennvvoouudd  iiss  hheett  kkeennmmeerrkk  vvaann  hheett  wwaarree..
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II
nn  11887799  wwoorrddtt  eerr  aaaann  ddee  HHooooffddssttrraaaatt

((nnuu  HHeerreennssttrraaaatt))  eeeenn  OOppeennbbaarree  sscchhooooll

ggeebboouuwwdd  mmeett  eeeenn  oonnddeerrwwiijjzzeerrsswwoonniinngg..

DDee  sscchhooooll  lliiggtt  ttuusssseenn  ddee  tteeggeennwwoooorrddiiggee

MMggrr..  BBrrooeerreessttrraaaatt  eenn  ddee  BBooeerrhhaaaavveessttrraaaatt

((ddiiee  ttooeenn  nnoogg  nniieett  bbeessttoonnddeenn))..  EEeenn  ddeeeell  vvaann

ddee  mmuuuurr  zziiee  jjee  nnoogg  iinn  ddee  MMggrr  BBrrooeerreessttrraaaatt..

Ver voor die tijd is er wel sprake geweest van een kosterswoning waar

ook een klaslokaal bij is. Die woning staat bij het kerkhof. Of daar 

kinderen naar school zijn gegaan en gedurende welke tijd is niet

terug te vinden. Maar het is een paar eeuwen geleden heel

gewoon, dat een koster ook nog schoolmeester is. Dus het zou

best kunnen dat de koster hier ook af en toe les geeft. 

In 1906 komt er een

Rooms-Katholieke

(R.K.) meisjesschool

in de Hoofdstraat op de

plaats van het tegenwoordi-

ge verzorgingshuis Huize Agnes. Een zusteror-

de (een groep nonnen) uit Veghel is gevraagd

of ze hier onderwijs aan meisjes willen komen

geven en dat willen de nonnen wel. De school

heet de St. Agnesschool.

In 1922 komt er een Protestants-Christelijke (P.C.) school. De dominee en een aantal 

protestanten vinden het belangrijk dat ze een eigen school krijgen. Het dorp zelf is nog heel

klein. Het gevolg is dat de school halverwege de Jacoba van Beieren wordt gebouwd, omdat

er ook kinderen uit de buitengebieden komen.

De Openbare school raakt dus wat leerlingen kwijt. Dan komen het R.K. kerkbestuur en de

pastoor op het idee om ook een R.K. jongensschool op te richten. Omdat er veel R.K. 

kinderen naar de Openbare school gaan, vragen ze aan het gemeentebestuur of ze die

school kunnen overnemen. De gemeente gaat akkoord en de school krijgt de naam St.

Antoniusschool. Vanaf 1922 is er in Voorhout dus een P.C school en een R.K school, maar

geen Openbare school meer.
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In 1928 komt er een nieuwe St. Agnesschool voor meisjes, bijna op

dezelfde plaats aan de Hoofdstraat. Er komt ook een bejaardenhuis

(Huize Agnes) en een kleuterschool. 

In 1937 wordt de R.K. jongensschool vervangen door een nieuw

schoolgebouw dat in de Ter Haar Romenystraat komt te staan. Deze

nieuwe St. Antoniusschool heeft tot 2002 de Antoniusschool 

gehuisvest. Toen is de Antonius naar het Cluster verhuisd. In de oude

school zit nu een kinderdagverblijf.

In 1964 is Voorhout aan het groeien. Daarom komt er een nieuwe P.C. school in de

Boerhaavestraat: de Boerhaaveschool. De oude school aan de Jacoba van Beierenweg komt

leeg te staan. Eerst komt er een stomerij in en later een glasblazerij. Het gebouw met de

onderwijzerswoning bestaat nog steeds. Het adres is Jacoba van Beierenweg 132 (vroeger 102).

In 1965 wordt de St. Antoniusschool een gemengde school waar ook meisjes naar toe mogen.

Ook komt er in 1965 een R.K school aan de Jan Steenlaan. In korte tijd is die wijk van

Voorhout flink gegroeid en er is een nieuwe R.K. school nodig: de St. Andreasschool.

In 1974 wordt er weer een nieuwe wijk gebouwd: Beukenrode is de belangrijkste straat. 

Er is weer een nieuwe school nodig. Na vele jaren komt er eindelijk weer een Openbare

school in Voorhout: De Boekhorst. Tegenwoordig is de school door een fusie een deel van

de Achtbaan geworden.

De Agnesschool en het oude bejaardenhuis wordt gesloopt als in 1980 het nieuwe

bejaardenhuis Huize Agnes wordt gebouwd. In 2007 is ook deze Agnes weer gesloopt.

In 1985 wordt de wijk Oosthout gebouwd. Voorhout groeit enorm. Al gauw groeien de

bestaande scholen uit hun jasje. In Oosthout komen in 1988 drie nieuwe scholen. De P.C.

basisschool Oosthout, de Openbare basisschool De Narcis en de R.K. basisschool Emmaüs.

Daarna zijn er geen nieuwe scholen meer gekomen, wel nieuwe gebouwen en lokalen.

Omdat scholen niet al te klein mogen zijn van de minister, zijn er ook scholen gefuseerd

(samengevoegd).

De Boekhorst en De Narcis gingen samen verder en die nieuwe school heet sinds die tijd

De Achtbaan. De school is steeds groter geworden en heeft meerdere lokaties

De Boerhaaveschool en de P.C. school Oosthout gaan ook samen verder. Die nieuwe school

heet De Regenboog. De oude Boerhaaveschool is gesloopt. Ook de Regenboog is steeds

groter geworden en heeft meerdere lokaties.
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TT
eeggeenn  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee  nneeggeennttiieennddee  eeeeuuww  wwoorrddeenn  eerr  aalllleerrlleeii  vveerreenniiggiinnggeenn  ooppggeerriicchhtt..

DDee  oouuddssttee  VVoooorrhhoouuttssee  vveerreenniiggiinnggeenn  zziijjnn::  ddee  AAllggeemmeennee  VVeerreenniiggiinngg  vvoooorr

BBllooeemmbboolllleennccuullttuuuurr,,  aaffddeelliinngg  VVoooorrhhoouutt  ((11889955)),,  ddee  IIJJsscclluubb  ((11889999));;  ddee

WWiinnkkeelliieerrssvveerreenniiggiinngg  ddee  HHaannzzee//  WWiiVVoo  ((11991188));;  mmuuzziieekkvveerreenniiggiinngg  SStt..  CCeecciilliiaa  ((11991199));;

eenn  vvooggeellsscchhiieettvveerreenniiggiinngg  SStt..  HHuubbeerrttuuss  ((11992200))..  NNaa  ddee  vvooeettbbaallcclluubb  FFoorreehhoollttee  ((11993322))  vvoollggeenn

vveellee  aannddeerree  ssppoorrttcclluubbss..  TTeeggeennwwoooorrddiigg  kkuunn  jjee  iinn  VVoooorrhhoouutt  vvooeettbbaalllleenn,,  hhoocckkeeyyeenn,,  tteennnniisssseenn,,

bbaasskkeettbbaalllleenn,,  bbaaddmmiinnttoonnnneenn,,  zzaaaallvvooeettbbaalllleenn,,  zzwweemmmmeenn,,  bbiilljjaarrtteenn,,  sscchhaakkeenn,,  hhaannddbbaalllleenn,,

sscchhiieetteenn,,  ppaaaarrddrriijjddeenn,,  bbrriiddggeenn  eenn  jjuuddooëënn..  

OOvveerr  eeeenn  ppaaaarr  oouuddee  cclluubbss  vveerrtteelllleenn  wwee  jjee  iieettss  mmeeeerr..

DDee  VVoooorrhhoouuttssee  IIJJsscclluubb
Op 15 december 1899 wordt in het Stationskoffiehuis (nu is daar Café-Restaurant

Boerhaave aan de Herenstraat) de Voorhoutse IJsclub opgericht. Het gaat dan niet alleen

om het schaatsen. In een oud document is te lezen: Zulke vereeniging beoogt in de eerste

plaats het verschaffen van werk aan hoofden van gezinnen en kostwinners, die door de

heerschende vorst geene verdiensten hebben en een bangen tijd tegemoet gaan. Mensen

zonder werk kunnen als baanveger dus wat geld verdienen.

In die tijd is er nog geen landijsbaan. Er wordt

geschaatst op de Leidse Vaart en de Zandsloot.

De toenmalige voorzitter P. Berbeé laat twee

vlaggen maken die worden geplaatst bij de

Piet Gijzenbrug (bij Noordwijkerhout) 

en de Nagelbrug. Bij de vlaggen staan

bordjes met het opschrift: Gedenk den 

werkman. Daar bedoelt men mee, dat

je aan de baanveger moet denken en

hem een fooitje moet geven.Het loon

van de baanvegers bedraagt in 1900 een 

dubbeltje per uur en met een contributie

van één gulden per jaar kan één lid dus

één baanveger tien uur aan het werk houden!

Regelmatig worden er schaatswedstrijden en 

toertochten georganiseerd.

In de jaren vijftig wilde de club een landijsbaan hebben. Met goedkeuring van het

gemeentebestuur wordt van een stuk weiland een ijsbaan gemaakt. Op 14 december 1963

is de Landijsbaan Voorhout officieel geopend door burgemeester P. Smolders. De baan is
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een succes. Voorhout beschikt nu over een plek waar veilig geschaatst kan worden.

Als de sloten en vaarten nog onbetrouwbaar zijn, kun je op de ijsbaan meestal al lekker

schaatsen. De ijsbaan is er nog steeds. Iedere winter laat de club hem onder water lopen in

de hoop dat het flink gaat vriezen en dat de baan geopend kan worden.

MMuuzziieekkvveerreenniiggiinngg  SStt..  CCeecciilliiaa..
De geschiedenis van St. Cecilia begint op 7 juli 1919 als de vereniging wordt opgericht.

Instrumenten zijn veel te duur om te kopen. Gelukkig 

kunnen ze vrij goedkoop worden gehuurd in

Leiden. De eerste leden kunnen natuurlijk nog

geen noot blazen en zelfs geen noten lezen.

Maar er wordt flink geoefend en na enige

maanden worden er al wat toonladders

geblazen. Dat het repeteren een 

erieuze zaak is blijkt uit hetvolgende:

Als je te laat komt bij een repetitie

moet je 5 cent boete betalen. Kom je

een half uur te laat, dan is het zelfs

een dubbeltje. In 1920 krijgt Voorhout

een eigen burgemeester, de heer

Bulten. St. Cecilia speelt dan voor het

eerst officieel op straat. Ze kunnen dan één

mars spelen en "Lang zal hij leven". Die twee

nummers worden dus de hele tijd gespeeld.

Eén van de leden kan na acht maanden nog geen toonladder blazen. Hij mag

vanaf dat moment het vaandel dragen als er opgetreden wordt.

In 1928 komt er een houten muziektent in Voorhout. Maar als het in de oorlog

koud is, wordt de tent gesloopt en opgestookt. 

In 1962 wordt St. Cecilia uitgebreid met een drumband. Deze slagwerkers ondersteunen de

harmonie tijdens de optochten door het dorp. St. Cecilia wordt voor de tweede keer uitgebreid

in 1977. Vanaf dat jaar worden bijna alle straatoptredens vooraf gegaan door de majorettes.

In 1995 wordt het leerlingenorkest opgericht. Het orkest bestaat uit leerling-

muzikanten voor de harmonie of drumfanfare. Via dit orkest kunnen zij alvast

leren hoe het is om samen te spelen in een groep. 

In 2004 bestaat muziekvereniging St. Cecilia 85 jaar. Dit jubileum is onder meer

gevierd met een grote jubileumshow. De majorettes van St. Cecilia doen met veel

succes mee aan nationale en internationale wedstrijden. Ze zijn zelfs kampioen van

Europa en de wereld geworden.

VVooggeellsscchhiieettvveerreenniiggiinngg  SStt..  HHuubbeerrttuuss..
Deze vereniging is in 1920 opgericht. Veldwachter (politieagen t) Eggen is een van de

oprichters. Deze veldwachter is aangesteld na de komst van burgemeester Bulten. 

De naam vogelschietvereniging klopt eigenlijk niet, want er wordt niet op vogels geschoten.

Of toch eigenlijk wel, maar dan op een houten vogel die aan een paal in de lucht hangt.
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Dat gebeurt eens per jaar. Op de maandag na

Driekoningen (6 januari) heeft de schiet-

vereniging het Koppermaandagfeest. 

Alle schutters nemen die dag vrij en

schieten dan buiten op die houten

vogel. De winnaar is de schutters-

koning van dat jaar. Verder schieten

de leden alleen maar binnen op een

veilige baan.

VVooeettbbaallvveerreenniiggiinngg  

FFoorreehhoollttee..

Op 25 augustus 1932 wordt Foreholte opgericht.

De club speelt dan op een veld aan de Rijnsburgerweg.

Door de week lopen er koeien op. Dus op zondag moet er eerst wat worden opgeruimd. In

1934 krijgt Foreholte een veld op de plaats waar nu het Kievitspark is. De jongensschool

wordt als kleedkamer gebruikt. In 1950 wordt het Kievitspark aangelegd en moet de club

tijdelijk naar een veld naast het Overbosch aan de Rijnsburgerweg. In 1956 verhuist de club

naar de plaats waar ze nu nog steeds hun velden hebben: het sport- en recreatiepark

Elsgeest. 

Uiteraard heeft de club heel wat kampioensfeesten meegemaakt. Er is zelfs zes jaar in de

tweede klas gespeeld. De club is ook heel bekend geworden, omdat Edwin van der Sar bij

Foreholte zijn voetballoopbaan is begonnen. Hij speelt onder andere bij Ajax en wordt ook

de keeper van het Nederlands elftal. Inmiddels is hij de keeper die de meeste interlands

heeft gespeeld. 

Nog een uitstekende

keeper is bij Foreholte

begonnen: Rob van Dijk.

Ook hij haalt de

Nederlandse eredivisie

en is jarenlang de 

keeper van RKC.

Nu is de grote vraag

wanneer weer een speler

van Foreholte bij de 

eredivisieclub terecht-

komt. Misschien is het

wel iemand die nu bij

jou op school zit.
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I
nn  oonnss  llaanndd  ggrrooeeiieenn  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  nniieett  vveeeell  bbllooeemmbboolllleenn..  EEnn  zzeekkeerr  oonnzzee  bbeekkeennddssttee

NNeeddeerrllaannddssee  bbllooeemm,,  ddee  ttuullpp,,  kkoommtt  hhiieerr  nniieett  vvoooorr..  DDee  ttuullpp  ggrrooeeiitt  iinn  TTuurrkkiijjee..  DDee

NNeeddeerrllaannddeerr  CCaarroolluuss  CClluussiiuuss  kkrriijjggtt  eeeenn  ppaaaarr  ttuullppeennbboolllleenn  eenn  nneeeemmtt  zzee  mmeeee  nnaaaarr  ddee

ttuuiinn  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iinn  LLeeiiddeenn..  CClluussiiuuss  iiss  ddaaaarr  hhoooogglleerraaaarr..  CClluussiiuuss  kkrriijjggtt  ddee  ttuullppeenn--

bboolllleenn,,  oommddaatt  hhiijj  hheeeell  vveeeell  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  bbllooeemmeenn  eenn  kkrruuiiddeenn  ddooeett..  IInn  hheett  bbeeggiinn  zziijjnn  eerr

mmaaaarr  wweeiinniigg  ttuullppeenn  eenn  dduuss  zziijjnn  zzee  hheeeell  dduuuurr..

Rond de belangrijkste steden hebben de

rijke mensen uit de 17
e

en 18
e

eeuw mooi

huizen en tuinen. Ze willen opscheppen

met hun mooie tuinen en dus ook met de

dure tulpen. 

Rond 1634 willen steeds meer rijke 

mensen tulpenbollen kopen. Er begint

dan een dwaze handel in tulpenbollen.

Niet alleen bollenliefhebbers zijn bezig

met bollenkweken en met de bollen-

handel. Ook allerlei mensen die niets van

bollen weten, maar alleen snel rijk willen worden, storten zich in de bollen. Dit wordt de

tulpomanie of tulpenwoede genoemd. Men verkoopt een bol, die men niet eens bezit, aan

een ander die hem weer door wil verkopen en die eigenlijk geen geld heeft. 

Je noemt deze handel wel windhandel. Voor één bol worden krankzinnige bedragen betaald,

soms wel 2200 euro! Vaak krijgen de kopers alleen een stuk papier waarop staat dat ze de

eigenaar zijn van een bol. De bollen zien ze meestal niet eens. Soms bestaat die bol ook 

helemaal niet! Na een paar jaar, begin 1637, stopt deze dwaze windhandel. Er komen strenge

regels voor de handel. Er zijn mensen heel rijk geworden, maar anderen zijn failliet! Maar de

belangstelling voor bollen is groot geworden. 

In de 19
e

eeuw gaat men steeds meer 

bollen kweken. Daardoor worden de bollen

goedkoper. En omdat gewone mensen ook

steeds meer gaan verdienen, worden er

steeds meer bollen verkocht.

Vanaf die tijd heeft de bollenhandel zich

steeds verder uitgebreid. Ook in Voorhout

komt er steeds meer bollengrond. Boeren

die eerst bezig waren met groente of

aardbeien, stappen over op bloembollen.

Het land moet soms eerst geschikt gemaakt
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worden voor de bollenteelt. Er moet hier en daar zand worden

afgegraven, omdat de grond te hoog ligt. Bij al dat graven zijn

toevallig de bronzen bijlen gevonden waar je al over gehoord

hebt.

Halverwege de Jacoba van Beierenweg zie je een prachtig oud

gebouw van de firma Colijn. Dat bollenbedrijf wordt in 1894

opgericht door Cornelis Colijn. De zaken gaan goed en in 1902

wordt dit pand in gebruik genomen. Het bestaat uit een bollen-

schuur in het midden en links en rechts twee woonhuizen.

Inmiddels zijn deze panden tot rijksmonument verklaard. 

Door de groei van Voorhout gaat er de laatste jaren weer 

bollengrond verloren. Hopelijk blijft het ook in de toekomst

mogelijk om in Voorhout de prachtig in bloei staande 

bollenvelden te bewonderen.

Panorama Tulip Land is elk voorjaar geopend. In een grote

bedrijfsruimte zie je een groot geschilderd panorama. Dat is

een schilderij dat helemaal in het rond om je heen tentoon-

gesteld is. Je staat in het midden en aan alle kanten is het

schilderij om je heen te zien. De Voorhoutse schilder Leo van

der Ende is al vanaf 1997 bezig met het reusachtige schilderij

vol bollenvelden. Hij hoopt het in 2010 af te hebben. In een

ander deel van het gebouw is een afdeling waar je oude werktuigen en

materialen kunt zien. Daarmee is vroeger op het land en in de bollenschuur gewerkt. Maar

ook kun je daar zien hoe het bij de moderne bloembollenkwekers gaat.

Veel toeristen bezoeken jaarlijks het Panorama Tulip Land. 

We hopen dat je met plezier aan dit project gewerkt

hebt. De Historische Kring Voorhout vindt het belangrijk dat de geschiedenis van

Voorhout levend blijft. Dat kan door erover te lezen, te vertellen en erover te schrijven. 

Het is ook leuk als er bij die verhalen over vroeger nog wat te zien is. Daarom is het 

belangrijk, dat mooie, oude gebouwen behouden blijven. Ook allerlei oude documenten

en voorwerpen zijn het bewaren waard. 

Misschien kan er ooit een klein museum mee worden gevuld.

88..  TToott  sslloott
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DDeezzee  uuiittggaavvee  iiss  mmeeddee  mmooggeelliijjkk  ggeemmaaaakktt  ddaannkkzziijj  hheett  RRaabboobbaannkk  TTeeyylliinnggeenn  FFoonnddss
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