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Comité Open Monumentendag van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.

Vanaf de middeleeuwen waren kerk en kerkhof rooms-ka-
tholiek. Rond 1573 moest de laatste pastoor Volkert Nico-
laasz Voorschoten ontvluchten. (De reformatie 1517-1648.) 
Het werd de ‘algemene begraafplaats’ van 1574 tot 1820 
rondom en in de protestantse kerk. Na bijna 250 jaar kreeg 
de katholieke gemeenschap in Voorschoten haar eigen kerk-
hof. Zo waren er priestergraven in de Dorpskerk. Bv. pastoor 
van der Burg is er op 27-11-1805 begraven. In de Dorpskerk 
liggen nog 3 oude zerken uit de 17e en 18e eeuw. De 
bestaande indeling van het kerkhof is van 1930/1931. De 
graven op het kerkhof zijn sinds 1963 onberoerd gelaten. Er 
zijn een aantal oudere familiegraven, 19 gemetselde kelder-
graven uit 19E eeuw en de rest uit 20ste eeuw. Deze vormen 
op zich al een monument, een stuk dorpshistorie. Bovendien 
zijn er een aantal graven van personen en families van lande-
lijke betekenis.

We beginnen achter het baarhuisje. 
Het eerste graf (nr,4) dat opvalt is dat 
van Johannes Elias Teske, de derde 
generatie kappers in Voorschoten. 
In het volgende vak (nr.20) Nicolaas 
Zonneveld, de stichter van het res-
taurant ‘eiland van ome Nick’ in zijn 
tijd een bekende Voorschotenaar, 
vandaar op zijn grafsteen ‘Ome Niek’. 
Even verderop langs het hoofdpad 
zijn de oorlogsgraven van D. Verschoor en T. de Groot. Van 
de laatste is bekend dat hij in zijn huis werd doodgeschoten 
op 3 september 1944 als represaille voor de liquidatie van 
Landwachtcommandant Bouw op 2 september 1944.

Verder lopend naar het laatste grafveld langs het pad naar 
de hoofdingang vinden we daar een andere merkwaardige 
steen met het opschrift: “Hier rust onze lieve vriend M. 
Bakker, oud 31 jaar”, van de buurtvereniging ‘Recht door 

recht’. Zo heet nu nog de buurtvereniging van de Dobbewijk. 
Hij overleed door een zonnesteek. Links achter in de hoek 
o.a. de familiegraven van de familie Eggink, de vroegere bol-
lenkoningen van het dorp. De familie Eggink bewoonde de 
nu afgebroken villa ‘Henriette’ op de plaats van de huidige 
parkeerplaats tegenover Albert Heyn.

Keren we op onze schreden terug naar de achtermuur van 
de kerk. Hier liggen drie rijen gemetselde keldergraven. Op 
de achterste rij van rechts naar links beginnend op de hoek 
ligt het graf van S. J. van Meurs, overleden 24 mei 1919. De 
dorpsveld wachter. Het enige zandgraf dat is blijven liggen 
bij de herinrichting van 1931. Niet zo vreemd, want aan de 
overkant ligt zijn zoon Cornelis van Meurs, vele jaren kerk-
voogd en beheerder van de begraafplaats. 

Even verderop liggen familiegraven van bekende Voorscho-
tense families zoals fam. Turion, een aannemersfamilie 
wonend in de Voorstraat en Dijkman, landbouwers. Dan 
volgen een aantal dorpsnotabelen uit vroeger tijden. Het 
graf van Ds. Jan Jacob Sluiter, de laatste op het predikan-
tenbord in de kerk, hij was N.H. predikant van 1837 - 1873. 
Op dezelfde rij de kelder graven van notaris Schoor, de arts 
Duymaer van Twist, die woonde in een huis dat stond op de 
plaats van de kerk ‘Het Kruispunt’, Ds. H. Alting gedurende 
vele jaren Gereformeerd predikant toen nog in het huidige 
Zitmankerkje. Dan komt het graf van de familie Treub. 
Jacobus Petrus Treub was burgemeester van Voorschoten 
van 1842-1887. Hij had 3 beroemde zonen. Prof. Dr. Melchior 
Treub de botanicus, Prof. Dr. Hector Treub de gynaecoloog 
en de meest beroemde was Prof. Dr. Marie Willem Frederik 
Treub, econoom, minister van landbouw en financiën tijdens 
de WO1, 1914-1918. Hij is belangrijk geweest als politiek 
denker, door zijn vernieuwende ideeën over het liberalisme 
in Nederland. Hij is eveneens in dit keldergraf begraven. 

>>>
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Rond 1950 vond een herdenking op zijn graf plaats, waar-
voor het graf werd opgeknapt. Het geboortehuis van de 
zonen Treub was de huidige bakkerij van Verhoog. Een 
gevelsteen herinnert daar nog aan.

Gaan we terug langs de middelste rij graven van links naar 
rechts vinden we het oudste graf (1830) van een ander 
beroemd man, Dr. Petrus de Raadt. Hij was een beroemd 
pedagoog en stichter van het instituut Noorthey, waar een 
groot deel van de adel hun opvoeding kreeg, o.a. Prins Wil-
lem, de broer van koningin Wilhelmina en destijds kroon-
prins. Het instituut Noorthey was eerst gevestigd bij Scha-
kenbosch, de Noortheylaan en later in de buitenplaats 
Stadwijk, waar daarna het kinderhuis Nieuw Voordorp was. 
In 1870 vond een herdenking plaats op zijn graf door 
oud-leerlingen en bezichtigde men de toen 2 jaar oude kerk. 
Aan het eind van deze rij vinden we het graf van O. R. I. 
Viveen. De heer Viveen was directeur van het kinderhuis 
Nieuw Voordorp, maar ook waarnemend burgemeester van 
Voorschoten van, 1944-1945. Terug langs het pad bekijken 
we de voorste rij van rechts naar links. Daar zien we het graf 
van Pietertje M. L. de Graaf, die samen met haar neef Ger
rit de Mooy overleed na een auto-ongeluk in de nieuwe 
auto die zij voor hem had gekocht. Zij bewoonde een groot 
huis aan de Leidseweg en had de benedenverdieping inge-
richt als zaal voor bruiloften en partijen. Later als kerk voor 
de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Wanneer er een 
feestje was werd de kerk ontruimd. Menig Voorschotenaar 
heeft een bruiloft gevierd in het zaaltje van tante Pie, zoals 
zij bekend stond.

Even verderop zien we het 
graf van Menso Kamerlingh 
Onnes, Het merkwaardige 
hieraan is het stuk muziek 
dat in de steen gebeiteld 
is. Het zijn de maten 43-46 
uit het vioolconcert in a 
BWV 1041 van Joh. Seb. 
Bach (1685-1750). Daarnaast het graf van een beroemde 
Nederlander en wel Prof. Dr. Heike Kamerlingh Onnes 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden, bekend door het 
vloeibaar maken van Helium en de geleiding van metalen. 
Hij kreeg in 1913 de Nobelprijs voor natuurkunde.

Dan het familie graf van Pompe van Meerdervoort. De hier 
begraven Jean Antoine is de zoon van de eerste burge-
meester van Voorschoten na de Franse tijd. Zijn grootouders 
woonden op het huis ‘Adegeest’. Even verderop het graf van 
Johannes Mattheus van Kempen, de stichter van de zilver-
fabriek, later van Kempen en Begeer. In het blok van 

6 kelder graven aan het eind van dit pad vinden we het graf 
van o.a. Harmen Douma, hoofd van de eerste Leidse school-
vereniging, eigenlijk een oorlogsgraf maar de stoffelijke 
resten zijn overgebracht naar de erebegraafplaats in Loe-
nen. Wij keren langs dit pad terug naar het hoofdpad.

Rechts van het pad ligt de graf
kelder van kasteel Duivenvoorde. 
Deze kelder heeft vroeger binnen 
de oude kerk gelegen en is al zeer 
oud. Van rond 1380. L. H. baro
nesse Schimmelpenninck v. d. Oye 
is de laatste die in 1965 is bijgezet. 
Er Staan 7 kisten van de laatste 
7 personen die daar bijgezet zijn. 
Rechtsonder een knekelkist.

Terug bij het hoofdpad rechtsaf vinden we 3 keldergraven. 
Het middelste is dat van burgemeester M. F. Berkhout, 
burgemeester van 1938 - 1944, samen met 2 politie-ambte-
naren kwam hij bij een trein ongeluk om. Rechtsom het 
andere pad in zien we het eerst het familie graf Jansen, 
waarvan Ger Jansen vermeldenswaard is. Zij was onder-
wijzeres aan de Gevers Deynootschool gedurende lange 
jaren. Links van het pad ligt de grafkelder van Landwacht-
commandant Johan G. Bouw, die op 2 september 1944 in 
zijn tuin met messteken werd omgebracht door onbekende 
verzetsmensen. Aan dezelfde kant van het pad weer 2 oor-
logsgraven nu van K. M. Wolleswinkel, hij sneuvelde op de 
eerste oorlogsdag en W. van Mulligen, die bij de Woeste 
Hoeve werd gefusilleerd als represaille voor de aanslag op 
Rauter.

Aan het eind van het pad 
ligt een blok van 6 kelder-
graven. Een daarvan is het 
familiegraf Deurloo. Deze 
familie was eigenaar van 
Hotel het Wapen van Voor-
schoten, of hotel Deurloo, 
zoals het toen heette. Hun 
5-jarig dochtertje kwam door een val om het leven, toen zij 
begraven werd overleed haar vader door een hartstilstand 
en werd 3 dagen later in hetzelfde graf bijgezet. Het laatste 
graf op onze tocht is dat van de twee samen met burgemees-
ter Berkhout omgekomen politieambtenaren met de tekst. 
“Ter nagedachtenis aan de door een noodlottig ongeval op 
9 augustus l944 om het leven gekomen politieambtenaren 
dezer gemeente Adriaan Leeuwis geb. 17-2-1913, Hendrik 
de Vrij geb. 20-4-1913. Later zijn hun echtgenotes in de 
kelder bijgezet.
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