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Dit fraaie boek geeft een haast alomvattend overzicht van 
alles wat er in de geschiedenis van deze kerk gebeurd is; 
alleen het echte kerkelijke leven, met het gebruikelijke 
geharrewar over geruchtmakende predikanten, 
dwarsliggende lidmaten, kerkgangers die niet binnen de 
lijntjes liepen en andere kleine gebeurtenissen, wordt niet 
behandeld. Het gaat dus primair over het gebouw met zijn 
aanhorigheden. Daar is alle aanleiding toe, nu dit jaar een 
flinke operatie afgerond is waarbij een oud nevengebouw 
afgebroken en op een totaal andere manier herbouwd is. 

Het boek begint met een verhandeling over de 
ambachtsheren en de dorpskerk, want het patronaat (het 
recht om de pastoor, kerkmeesters en dergelijke te 

benoemen) van de kerk was in handen van de Heren van Wassenaer (later: Van 
Duvenvoirde). De (ambachts)heren worden dan ook uitvoerig besproken. Zij waren ook 
ambachtsheer van het aangrenzende Veur, dat van oudsher kerkelijk onder Voorschoten 
viel, maar vanaf 1620 werden in Veur in een huis protestantse diensten gehouden en op 2 
november 1653 (niet 1650) vond de eerste dienst in de nieuwe kerk in Leidschendam onder 
Stompwijk plaats. De Voorschotense kerk was relatief rijk, met een behoorlijk belegd 
vermogen, al vergden rampen af en toe een flinke uitgave. Daarnaast kreeg de kerk soms 
aanzienlijke bedragen of giften in natura, zoals avondmaalzilver, een doopbekken en 
dergelijke meer, van de ambachtsheer of -vrouwe.  

Over de oudste gebouwen is niet veel informatie gevonden, afgezien van wat tufsteen en 
uitbraaksleuven, op basis waarvan Van der Plas het formaat van de oudste kerk(en) ten 
opzichte van de latere kerken bepaald heeft. Ook bespreekt hij de informatie die uit de 
kerkrekeningen naar boven komt, en dan met name de herbouw van een deel van de kerk 
na de verwoesting ten tijde van het beleg van Leiden in 1573-1574. In 1582 werd daarmee 
begonnen; Cornelis Simonsz. Stam uit Leiden nam dat aan. De torenspits moest tot 1595 
wachten; de Leidse timmerman Pieter Anthonisz. nam die klus voor zijn rekening. De rest 
van de kerk werd nooit meer opgebouwd en uiteindelijk afgebroken, op een stukje na waar 
de grafkelder van de familie Van Wassenaer was en nog steeds is. Ook de herbouw van de 
spits na de blikseminslag van 1702 wordt behandeld, en de verdere gebeurtenissen tot 1868, 
toen de kerk gesloopt werd, op de toren na, die in 1798 eigendom van de gemeente 
geworden was. Ook behandelt Van der Plas de kapellen die onder de dorpskerk 
ressorteerden: die in Veur, de St. Nicolaaskapel of -huisje aan de Leidseweg, slechts één keer 



in 1329 genoemd, maar roemrucht gebleven, en de kapel in Wilsveen. Deze laatste was ook 
in de zeventiende eeuw nog een bekend bedevaartsoord voor katholieken. Toen deze kapel 
in 1679 instortte, kwam er een nieuwe (protestantse) kerk (1684-1819). 

Door Van den Eijkel wordt de herbouw van de kerk in 1868 beschreven, inclusief de 
voorbereidingen daartoe vanaf 1852. Uiteindelijk werden diverse plannen verworpen (vaak 
vanwege financiële overwegingen) en na een prijsvraag kreeg Adolphus Druiding de 
opdracht – een verder in deze contreien volstrekt onbekende architect. Hij emigreerde 
bovendien nog vóór de bouw begonnen was naar Amerika, zodat zijn jonge collega J.A. van 
der Kloes het gebouw mocht realiseren. Deze woonde in Hengelo, wat voor veel vertraging 
zorgde. Maar begin november 1868 was het gebouw dan eindelijk klaar, al deed de eerste de 
beste storm meteen vier pinakels neerstorten. Er moest dus nog wel eens wat gerepareerd 
en zelfs gerestaureerd worden, waar De Vries verder op in gaat. De toren  was al eens in 
1539 ingestort, brandde uit in 1573/74, werd door de bliksem getroffen in 1702, maar was in 
1943 weer aan een zeer grote beurt toe. Door de oorlog en wederopbouw duurde het tot 
1955-1957 voor aan restauratie gedacht kon worden; de spits werd toen veranderd en kreeg 
weer de vorm van die van 1595. Ook de veranderingen in het interieur van de kerk en de 
aanbouwen, eerst ontmoetingsruimte De Hoeksteen (1962-1963) en thans kerkpaviljoen ’t 
Voorhuys, worden bouwkundig beschreven. 

Hierna volgen hoofdstukken over details: de glas-in-loodramen door De Vries, zowel de oude 
(zoals dat van de familie De Graeff, van Vredenhoeff, rond 1600, en van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1667) als de in 1928 aangebrachte (thans in kasteel 
Duivenvoorde) als de huidige, geschonken in 2002. Het totstandkomingsproces en de 
verklaring ervan worden uitgelegd. Door Walvaart is het orgel, dat hij zelf bespeelt, 
historisch belicht. Het werd in 1720 door Jacobus Zeemans uit Breda geleverd, door Lohman 
uit Leiden in 1840 vernieuwd, door P.C. Bik uit Leiden in 1913 uitgebreid, in 1950 door G. van 
Leeuwen te Leiderdorp verbeterd en ook later nog diverse keren onderhanden genomen. 
Sloof behandelt de luidklok uit 1704, de opvolger van de gesmolten klok uit 1623, gevorderd 
in de oorlog en beschadigd teruggevonden, zodat in 1948 een kopie ervan gegoten werd. In 
1965 kwam er zelfs een carillon in de toren, waartoe een grote inzamelingsactie 
georganiseerd werd. 

De Vries behandelt het begraven in en rond de kerk. Van de zerken zijn er drie min of meer 
onbeschadigd teruggevonden en in het zicht geplaatst. De begraafplaats rond de kerk is nog 
steeds in gebruik. Van een aantal bekendere Voorschotenaren wordt stilgestaan bij hun graf. 
Tot slot worden de pastorie (uit 1592, maar sterk veranderd in 1665 en in 1875 uitgebreid) 
en het dorpsschoolhuis (al vanaf 1549, herbouwd in 1640, vergroot in 1752 en 1847 en in 
1877 aan de gemeente overgedragen) door Van den Eijkel behandeld. 

Het is een boek waar veel dorpen trots op zouden zijn. Slechts één opmerking: de 
afbeeldingen zijn te vaak té klein uitgevallen. 
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