
Historische dorpsboerderij Molenlaan 5  
Eén van de 102 monumenten die       Voorschoten rijk is 

 

 

 

 

            
                                  http://bit.ly/1gHZCjQ  https://www.oglv.nl/ 
     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Hier binnenkomen, is als “een reis terug in de tijd” 

 

 

De geschiedenis van Voorschoten in vogelvlucht  

Het dorp Voorschoten is ontstaan op een oude, langgerekte zandwal 

parallel aan de huidige duinen. Dit gebied wordt al duizenden jaren 

bewoond. Bodemvondsten tonen aan dat er, waar nu wijk 

Boschgeest is, al 2000 jaar v. Chr. een nederzetting was van jager-

verzamelaars. In 930 wordt hiervan melding gemaakt onder de 

naam  Foreschate. Voorschoten, dat vroeger in een  landelijke  

omgeving lag, is nu vooral een forensenplaats nabij universiteitsstad 

Leiden en regeringsstad Den Haag. Het telt 102 rijksmonumenten,  

alle uniek op zich, zoals dorpsboerderij Molenlaan 5, in oorsprong 

een voor Rijnland (http://bit.ly/1S6Hzqo; https://bit.ly/2ISwMPG) kenmerkende 

langhuisboerderij met een rechthoekig grondplan. Dit toonbeeld van 

Hollands erfgoed is tijdens Open Monumentendag (2
e
 weekend in 

september) publiek toegankelijk. De boerderij stamt uit circa 1580 

en ligt achter de oude dorpskerk. Vanuit de fraaie toren kan men het 

carillon sereen horen klinken: http://bit.ly/1nzfXwX. 

Dat was in de turbulente Tachtigjarige oorlog tegen de Spaanse 

overheersing (1568-1648): https://bit.ly/2pQsyzp. Voorschoten lag aan 

een belangrijke handelsroute en was daarom voor de Spanjaarden 

van strategisch belang bij hun beleg van Leiden. Het landgoed Huis 

Ter Wadding bij de Rijn, waar deze doorwaadbaar was, fungeerde 

voor hen als bolwerk en de dorpskerk als munitiedepot. Dankzij de 

Watergeuzen stonden de polders bij Leiden onder water en was de 

stad in 1574 ontzet: http://bit.ly/1KRS49h. Toch wisten de Spanjolen in 

hun bolwerk Voorschoten nog weken stand te houden. Toen zij 

tenslotte gedwongen waren zich terug     Tekening: C.E. van Winter, 1786    

te trekken, bliezen ze de dorpskerk en  

de daar opgeslagen munitie op! Eerst  

tussen 1955-'58 is de markante toren  

in oude glorie hersteld. Terwijl de  

Spanjolen werden verdreven, bleven  

enkelen in de Nederlanden achter, ook 

in Voorschoten. Naar verluidt, heeft 

ene familie Van Toledo de bewuste dorpsboerderij, gelegen aan de 

toenmalige Kercksloot gedurende enige generaties bewoond. 

 

Voorhuis, kelders, keuken, opkamer, gelagkamer en schouwen 

Tot ver in de 19
e
 eeuw had de dorpsboerderij een riet gedekt dak. 

Tijdens de eerste restauratie in 1973 kwamen resten van dat riet 

vanonder het zink op de topgevel tevoorschijn. Het voorste gedeelte 

bestond uit een voorhuis (entreehal; zie foto linksboven), waarin een 

eiken trappenhuis naar de onderkelderde opkamer met schouw liep.   

 

 
 Winters tafereel van de Kercksloot (Molenlaan) met gezicht op de dorpskerk  
 (pentekening: P.C. la Fargue, 1771) 

In het oorspronkelijke metselwerk van de muren in het voorhuis 

werden sporen aangetroffen die erop duiden, dat er op die plek een 

trappenhuis gestaan heeft. Eeuwenlang werd de koele kelder onder 

de opkamer gebruikt om er de koemelk op te slaan.  Eind 19
e
 eeuw 

besloten  de  bewoners om  van  de  gewelfde  kelder en de opkamer 
                     De opkamer, relaxte ambiance om een boek te lezen    
                     of eigentijds op een iPad werken 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
één gelijkvloers vertrek te maken en hebben toen beide ruimtes 

gesloopt. Nu is de oorspronkelijke kelder weer terug gerestaureerd, 

zij het zonder gewelf. Dit is om praktische redenen achterwege 

gelaten, nu de kelder de functie zou krijgen van een ruime, gezellige 

keuken. Via het voorhuis met zijn oorspronkelijke 400 jaar oude 

plavuizen komt men ook nu nog in het tussenhuis terecht, waar in 

de voorbije eeuwen het dagelijkse leven plaatsvond. In de forse 

schouw,die ooit waarschijnlijk met de zijgevel was verankerd, werd 
                        Het tussenhuis met de grote schouw        
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
het eten bereid. In die tijd gebruikten de bewoners de toenmalige, 

originele robuuste schoorsteen op de zolder als een rookkast. Een 

smeedijzeren deur verschafte er toegang toe. Links van de schouw 

bevond zich een onderkelderde dubbele bedstede (een voor de 

ouders en een voor hun kinderen). De kelder onder deze bedsteden 

verbond toen de voorste kelder  met die van het achterhuis. Zo was 

dit tussenhuis,  volgens overlevering van de toenmalige bewoners 

Verhoog, nog        De gelagkamer met links een deel van het klompenhok   

tot aan 1940  

in gebruik.  

Bij onderzoek  

tijdens de  

restauratie in  

1973 werden  

sporen hiervan  

inderdaad ook 

gevonden.  

 

Omstreeks 1750 werd de stal aan de achterzijde vervangen door een 

forse aanbouw, tevens voorzien van een grote bierkelder en 

daarboven een gelagkamer met fraaie schouw en apart klompenhok 

(zie foto hierboven). In deze “salon” kwamen de boeren uit de wijde 

omtrek na de zondagse eredienst tezamen om er hun zaken en 

handel te bespreken bij koffie met een neut. Via het  klompenhok, 

waar de boeren eerst hun klompen  plachten uit te doen, betraden ze 

de gelagkamer.  

In de jaren '90 organiseerden de huidige eigenaars er evenementen, 

zoals concerten, onder anderen met The Cut-Price Singers (leden 

van The British Choir, bekend als: https://bit.ly/2OvkkeQ) en Marianne's 

Bridgeclub met haar eigen bier van Texel (https://bit.ly/2Ovl7wn). 

 

Biersteeckerije en Molenaarswoning  
De karakteristieke dorpsboerderij stond al vroeg in de 17

e
 eeuw 

bekend als “Biersteeckerije (bieropslagplaats) op de aanslagh van 

de Kercksloot”. De biersteker, tevens molenaar, graanhandelaar en 

marktschipper, onderhield al sedert die periode via deze sloot en de 

Vliet een veerdienst op Leiden, Delft en Rotterdam. In Delft werden 



toentertijd de allerbeste bieren  

gebrouwen. Via deze biersteker 

zullen die waarschijnlijk ook  

in Voorschoten getapt zijn.  

De veerdienst vertrok pal voor 

deze “Biersteeckerije”.  
 

Korenmolen aan de Vliet 

In 1739 verkreeg ene Ary van Toledo het eigendom van de 

korenmolen, die aan het eind van de Molenlaan (Kercksloot) bij de 

            Vliet stond. Hij gaf aan zijn 

            molen de naam “Oranye 

            Boom”.  

              Maar deze kenmerkende 

             molen is in 1938 helaas 

             afgebroken, omdat er  toen 

                 kennelijk geen emplooi

             meer  voor  aanwezig was.  

             (http://bit.ly/1UGylyK). 

Opmerkelijk is, dat dorpsboerderij Molenlaan 5 nog tot in het begin 

van de 20
e
 eeuw ook als ambtswoning van de molenaar fungeerde. 

De voorlaatste  eigenaar   van de dorpsboerderij was zowel veeboer 

als veehandelaar en gedurende WOII tevens noodslachter. Dit werk 

deed hij vanuit het nabijgelegen 

historische gebouwtje.  

Maar dit karakteristieke pandje      

(zie ►) is in 1975 afgebroken om                       ►         

plaats te maken voor nieuwbouw   

woningen.  

 

Historische paardenmarkt 

Voorschoten had in het begin van de 13
e
 eeuw al een jaarmarkt. De 

oudste vermelding dateert uit 1204. Volgens geschiedschrijver 

Melis Stoke (http://bit.ly/1SmPAbb), tevens secretaris van graaf Floris V 

(http://bit.ly/1WWZ6Ax),  leverde de markt paarden en andere zaken aan 

Lodewijk II, graaf van Loon: http://bit.ly/1KRTyAl. In 1282 verleende  

Floris V marktrechten aan Voorschoten. Al sinds 1812 is de 28
e
 juli 

de vaste dag (zondagen uitgezonderd) voor de paardenmarkt, wat 

samenhangt met het einde van de hooimaand. 

   
  Hollandsche Harddraverij om de Gouden Zweep aan het Schouw van                                                
  Duivenvoorde, ook wel het Haagsche Schouw (Ets van Simon Fokke,                                                   
  naar P.C. la Fargue, 1778) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deze paardenmarkt, een van de oudste van het land, had toentertijd       

in economisch opzicht een belangrijke functie. Deze is gaandeweg       

veranderd in een toeristische folklore. Waar vroeger de veerboot lag 

aangemeerd, worden nu in alle vroegte de paarden aangevoerd: 
http://bit.ly/1TwzfPW. 
Het door tegelbakkerij Albarello (http://www.albarello.nl/) in  Friesland 

vervaardigde tegeltableau (zie foto rechtsboven) in de stijl van de 

18
e
 eeuw, te zien in het voorhuis van de dorpsboerderij, herinnert 

aan de vroegere levendige handel op de lommerrijke Voorstraat. 

 

 

 

 

  

 

 

 
“Gezicht op de Vliet bij Voorschoten met Huis Oostbos” en gelijknamige molen  (Jan 

van Goyen, 1642; http://bit.ly/1Stx7K0), Collectie Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in                        

De Vliet met Knipmolen (1814), de enige molen die Voorschoten nog rijk is 

http://bit.ly/1JTwNRF 
 

Kom zelf maar eens kijken  

in het “voorhuis” van deze  

charmante dorpsboerderij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beeldbepalende dorpsboerderij behouden 
In de jaren '60 van de vorige eeuw was dorpsboerderij Molenlaan 5 

ernstig in verval geraakt. Ten einde dit karakteristieke cultureel erfgoed te 

behouden, werd het 2 mei 1968 op de lijst van rijksmonumenten 

geregistreerd. Zodoende kreeg deze dorpsboerderij een beschermde 

status (http://bit.ly/1SmLBvb; zie 38001).  

Op initiatief van Clemens en Marianne Olsthoorn, sinds 1973 tot  

op heden de eigenaars, heeft het pand diverse grote restauraties 

ondergaan. Bij de laatste tussen 2005 en 2007 is onder meer de kap 

geheel vernieuwd. In het begin hebben zij     Zo was de situatie  in 1960 

veel zelf gedaan, waaronder afbikken van   

de eeuwenoude plavuizen, tegels, hand-  

vorm bakstenen en het uitgraven van de 

van de koelkelder. Voortdurend stellen de 

Olsthoorns zich ten doel om deze voor het 

dorp Voorschoten beeldbepalende dorps- 

boerderij effectief te behoeden voor verval   

door het pand in authentieke toestand te 

herstellen en houden. Overal zijn verfijnde 

details te zien, zoals handgemaakte deuren met oorspronkelijke 

gehengen en gesmede klinkstellen (http://bit.ly/2fjJ5sp), balkenplafonds 

met geprofileerde consoles, antieke tegels en koperen wand- en 

kroonluchters (http://bit.ly/2dPxqwd). Met het ambachtelijke en stijlvolle 

schilderwerk (http://bit.ly/2dPC7Ga) draagt dit alles bij aan de historische 

sfeer van weleer. Door hun inzet is een karakteristiek 

dorpsmonument behouden. Een wereldse ambiance, zeker. En toch, 

stel u voor hier https://bit.ly/2QSA2NP te horen, zoals uitgevoerd door 

EGIDIUS: http://bit.ly/1Q6sIGr en toegelicht: http://bit.ly/1PRMC7z (bij de 

laatste link, zie pag. 1, kolom 1: http://bit.ly/1NLrC0T). 
        

           En na al het werk is dit            het resultaat sinds 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bruikleen aan Museum De Lakenhal, Leiden: http://bit.ly/20hZ3od); NB: lees artikel op 
p.15: http://bit.ly/20NBiiS; navigeer naar “Oostbosch” en watermolen aan de Vliet 

(http://bit.ly/1OZTUc4) via deze historische kaart: http://bit.ly/1PHncJC 



Historic village farmhouse Molenlaan 5  
Voorschoten         The Netherlands 
         one of its           102 listed monuments 

 

 

 

   

                                          https://bit.ly/2fa1Woa                     

      

 

 

 

 

         

               

    

        
 
        Entering this house is like “travelling back in time” 
 

A brief historical chronicle of Voorschoten 

Artefacts found in a lengthy stretch of an elevated sand wall by the 

North Sea coast in the province of Holland, exactly where the 

village of Voorschoten is, prove that by 2000 BC the area has been 

inhabited by hunter-gatherers. In 930 AD there's a record of a 

hamlet called Foreschate.  

Today's Voorschoten is a commuter town in a pastoral area situated 

between the cities of Leiden and The Hague. It has 102 listed 

monuments, every single one unique, e.g. the village farmhouse 

Molenlaan 5 originally a Longhouse Farm with a rectangular layout, 

characteristic in Rynland (http://bit.ly/20nfVu1; in South-Holland 

sporadically referred to as Hall House Farm). This exemplar of 

Dutch historical and cultural heritage will be open to the public on 

Heritage Day (2
nd

  weekend in September). The farm house dates 

from 1580 AD and is situated in the historic village centre near the 

church, that every now and then echoes its chimes: http://bit.ly/1nzfXwX. 

This goes back to the War of Dutch Independence from Spanish 

rule (1568-1648), when people were experiencing turbulent times: 

http://bit.ly/1NPNdFv. Voorschoten was on an important trading route, 

thus of strategic importance to the Spanish during Leiden's Siege 

(1573-1574). The historic grounds, where the 18
th

 century Manor 

House Ter Wadding still stands near the river Rhine at a then 

traversable spot, served as a Spanish stronghold, and the village 

church even as an armory. The polders around Leiden had been 

inundated by the Watergeuzen (Sea Beggars), and the city was later 

on relieved: http://bit.ly/1RYFdK9.  And yet the Spanish managed to hold 

on to their stronghold Voorschoten for     Drawing: C.E. van Winter, 1786 

several weeks. As they had to retreat in  

the end, they blew up the ammo stored  

in the village church, and its structure  

with it but for the tower. Not until 1955 

-'58 the tower has been restored  to its  

former glory. While the Spanish were  

driven away, some stayed behind in the 

Low Countries, even in Voorschoten. A family, named Van Toledo, 

reportedly lived for some generations in the regarding  farmhouse at 

the Molenlaan, then Kercksloot (Church's Creek).  

 
Portal, cellars, library, dining room, parlour and chimneys  
Until the late 19

th
 century the village farmhouse had a thatched roof. 

During its first restoration in 1973 traces of thatch were found 

behind the gable. The front section consisted of a ”voorhuis“ 

(portal; see photograph top left) with a boxed oak staircase leading 

to the “opkamer” (upper room, library). 

 

 
Winter scene on the Kercksloot (Molenlaan) with view of the village church 

(brown ink pen drawing, P.C. la Fargue, 1771) 
Evidence for this and its exact spot were found in the original 

masonry in  the portal.  For  centuries  the cellar with its groin vault   

beneath the upper room was used for cooling supplies, such as milk. 

By the end of the 19
th

 century the inhabitants preferred the   upper 

room and the cellar both at ground level. So, regrettably,                                                             
    The cosy upper room, perfect ambiance for reading 
    a good book or modernly working on an iPad 

 

 

 

 

 

 

 

the cellar was demolished together with its cross vault. Now it has 

been restored, albeit without its cross vault. This proved to be more 

practical as  the cellar would be transformed into a commodious and 

snug kitchen. The portal with its 400 years old red clay floor tiles 

has remained unchanged. It leads to the “tussenhuis” (grand 

reception room) where in the past the day-to-day life took place.  
                                       The  grand reception room and its great chimney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The chimney-piece of the fireplace in which the cooking was done, 

has probably been anchored all the way to the sidewall. The robust 

chimney with a wrought iron door in the attic served as a smoke-

house. On the left side of the chimney-piece there used to be two 

box beds tucked away in separate closets (one for the parents, one 

for their children). Underneath a cellar passage stretched from the 

farm's forepart to the second major cellar in the back. According to 

the Verhoogs, the owners at the time, this grand reception room had 

been used as such until the early 1940s. Traces found while 

excavations were carried out during the first restoration in 1973  in 

actual fact       The parlour with the clog room on the left 

confirmed  

such layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 1750 the barn in the back had been replaced by a lofty annexe. It 

consisted of a huge beer cellar and an overhead  “gelagkamer” 

(parlour or “locutorium”) with a fine fireplace and a so called clog 

room serving as an entry. Farmers from the neighbouring polders 

used to convene in this grand parlour after their Sunday church 

service to discuss business and trade over a cup of coffee with a 

dram of jenever, but only after they had taken off their clogs in the 

clog room.  

During the 1990's the current owners organized various events in 

the “gelagkamer”, e.g. parlour concerts with The Cut-Price Singers 

(members of the British Choir, now known as: https://bit.ly/2OvkkeQ), 

and Marianne's Bridge Club on special occasions with her exclusive 

craft beer from the Dutch Wadden Isle Texel (https://bit.ly/2P8N3FX). 
 

Beer cellar and miller's residence       
In the early 17

th
 century the notable village farmhouse was known 

as “Biersteeckerije op de aanslagh van de Kercksloot” (cellar for 

'stacking' beer by the quayside of the Church's Creek). The owner 

who was both ferryman, grain merchant and owner of the corn mill 

“Oranjeboom” provided a passenger and freight ferry service via 

this creek and  the canal  “Vliet”  to Leiden,  Delft  and  Rotterdam.      



Craft beers brewed at Delft 

were among the best back  

then, so it's likely, that via  

this trader these craft beers 

have also been tapped in  

Voorschoten. His ferry  

departed right in front of  

the “Biersteeckerije”. 

 
Corn mill by the canal “Vliet”  

In 1739 one Ary van Toledo became owner of the corn mill which 

stood at  the  far end of  the Molenlaan  (the old Church's Creek) by 

the canal 'Vliet'.  It was he who actually named  it “Oranye Boom”.              

                   Sadly, the old corn

                   mill was demolished in 

                   1938, seemingly due to 

                   a decline of business.

                   Notable is the fact that 

                   the village farmhouse 

                               also served as the             

                   miller's residence until 

as far as the early years of the 20
th

 century. The last but one owner 

of village farmhouse Molenlaan 5 (late 1930s - 1973) was both 

cattle farmer and trader, and during WWII he was even assigned as 

a butcher. A job he carried out in a 

nearby tiny, yet riveting building  

(see ▼). Unfortunately, it had to                  ▼ 

make way in 1975 for new housing.            

 
Annual horse market                              
By early 13

th
 century Voorschoten  

had an annual fair. The oldest record thereof dates from 1204. 

Chronicler Melis Stoke (http://bit.ly/1nGpVN5), who also happened to be 

a clerk in the service of Count Floris V (http://bit.ly/1QFYGMg), reported 

that this market actually provided horses to Count Louis II of Loon:  

http://bit.ly/1mcQclc. In 1282  Count Floris V gave market rights to 

Voorschoten. Ever since 1812 July 28 is the date (save Sundays) on 

which the horse market customarily takes place, marks the end of 

the hay season. 

Voorschoten horse market, one of the oldest in the country, used to 

be of economic importance, but gradually changed into a tourist 

attraction. Where the ferry once moored, lorries now bring in the 

horses at the crack of dawn: http://bit.ly/1TwzfPW.  
  
 Dutch Derby for the Golden Crop at the Ferry of Duivenvoorde, 

 commonly named the Hague Ferry (etching by Simon Fokke, 
 after P.C. la Fargue, 1778) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

A tile panel (see image top right), reflecting the horse market of 

bygone days (1850s), has sublimely been crafted in 18
th

 century 

style after an antique etching by G.J. Bos (1825-1898) at  Albarello 

tile-works (2005, https://bit.ly/2Oq1qWJ). It captivatingly reminds one of 

the animated horse trading at the leafy Voorstraat. Come and see 

 

 

 

 

 

 

 

 
“View on the Vliet near Voorschoten with Oostbos Estate” (Jan van Goyen, 1642), 

Collection Rijksdienst Cultureel Erfgoed, on loan to Museum De Lakenhal, Leiden: 

View of canal the Vliet and windmill the Knip, the only one left in Voorschoten  
https://bit.ly/2NJsdYA 
 

it for yourself by stepping into  

the “voorhuis” (portal) of this  

lovely village farmhouse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconic village farmhouse retained    
By the 1960s the village farmhouse Molenlaan 5 had fallen into a 

dilapidated state. To preserve this example of cultural heritage, it 

was recorded in the national monuments registry on May 2
nd

, 1968: 

http://bit.ly/1SmLBvb (nr. 38001), and enjoys a protected status since. 

Clemens and Marianne Olsthoorn, owners from 1973, have  

undertaken several extensive restorations. During the last one, from 

2005-2007, the entire roof was renewed.     This was the state in 1960 

Initially they did a lot of work personally, 

personally, such as chipping off  the 400  

years old red clay floor tiles, Delft blue  

tiles and hand moulded bricks, and they  

even excavated the formerly dismantled  

cellar. Their main aim is to protect and 

preserve this charming village farmhouse 

for Voorschoten and its inhabitants. 

Throughout the village farmhouse subtle 

details are to be discovered, such as the 

handcrafted doors fitted with authentic wrought iron hinges and 

latches (http://bit.ly/1K4Ce0j), exposed beams with shaped consoles, 

antique tile panels, and solid brass chandeliers (http://bit.ly/2eKswVI). 

All this, and  the elaborate painting (http://bit.ly/2dPC7Ga) add to the 

historic ambiance. Owing to their assiduous endeavour  this village 

farmhouse has been retained as an iconic feature of Voorschoten's 

protected village view. A worldly setting as it may be, just imagine  

hearing here and now the sacred music from the Leiden Choirbooks 

(https://bit.ly/2EkzZJm) performed by EGIDIUS: http://bit.ly/1Q6sIGr;                  

learn more about the books here: http://bit.ly/1PRMC7z.  
 

     And after all exertions, this        is the result as from 2007       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://bit.ly/2egOk9t (please note: recent study has established the estate in the 

painting does depict  “Huis Oostbos”; navigate to “Oostbosch” on the historical map 

here: http://bit.ly/1PHncJC) 


