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De vroeg negentiende-eeuwse buitenplaats Klein Leeuwenhorst te Noordwijkerhout maakt deel uit van het
landgoed Leeuwenhorst, dat zijn oorsprong vindt in een eens welbekend, middeleeuws klooster. In 1871
kwam het landgoed in handen van Jhr. Jan Hugo Gevers. Zijn nazaten, de families Verloop-de Vos van
Steenwijk en Evelein-de Vos van Steenwijk, bewonen heden ten dage het huis respectievelijk het Stalhuis.
Klein Leeuwenhorst is een rijksmonument en niet opengesteld voor publiek.
Geschiedenis
De historie van Leeuwenhorst vangt aan in 1261, toen de gebroeders Arent (Arnout) van Alkemade (alias
van Sassenheim), pastoor te Haarlem, en Walewijn van Alkemade het gelijknamige klooster voor cisterciënzer religieuzen stichtten, ook wel het klooster Ter Lee genoemd; de naam Leeuwenhorst is feitelijk een
verbastering van Leehorst: ‘horst’ is een toponiem dat een (met kreupel- of hakhout begroeid) hoger gelegen
stuk grond aanduidt, de Lee was een riviertje - een voorloper van de Haarlemmer trekvaart - dat hier eertijds
liep. De eerste steen werd gelegd op Sint-Thomasavond (20 december) van het jaar 1262, onder het gezag
van abdis Clarissa (Clara) van Noordwijk († 1274), de moeder van de stichters, die als weduwe van ridder
Walewijn van Alkemade in het klooster was getreden en sedert 1257 als abdis de scepter over de abdij van
Rijnsburg zwaaide. In 1287 werd de abdij van Leeuwenhorst uitgebreid met een middenkoor en in 1350
kreeg het een kapel gewijd aan Sint-Michaël.

Op een anoniem schilderij (zie boven) in de collectie van Museum Catharijneconvent te Utrecht, daterend uit
het eerste kwart van de achttiende eeuw, is de abdij - gezien de datering ongetwijfeld niet geheel waarheidsgetrouw en nogal geromantiseerd, maar denkelijk wel gebaseerd op oudere afbeeldingen - in volle glorie te
zien: een uitgestrekt, deels ommuurd en deels omhaagd complex met een grote boomgaard tussen de
kloosterkerk en toegangspoort en opzij van de kerk. Nonnen wandelen rond in de tuin, waarin een lang
stokken geleide haag van rozen of mogelijk zonnebloemen (welke rond 1560 in Nederland werden geïntroduceerd) en een berceau te zien zijn.

De hevige godsdienstwoelingen, politieke troebelen en het oorlogsgeweld van de zestiende eeuw betekenden
het einde voor de abdij Leeuwenhorst. Toen de veelal nogal onbehouwen watergeuzen in 1571 voet aan wal
bij Katwijk zetten vluchtten de nonnen, ongetwijfeld bevreesd voor hun ‘eer en deugd’ (zo niet hun lijf, leden
en leven), hals over kop naar Leiden. Drie jaar later, toen een Spaanse troepenmacht oprukte om Leiden te
belegeren, werd de abdij door de Leidenaars ‘preventief gesloopt’ om zo te voorkomen dat het als uitvalsbasis voor de Spanjaarden zou worden gebruikt. Het protestantisme kreeg in het Noorden de overhand en
werd staatsgodsdienst, de abdij - voor zover daar nog iets van restte - werd in 1586 opgeheven.

Mr Gaspar Fagel door Johannes Vollevens (1649-1728).
Oud Leeuwenhorst
Leeuwenhorst kwam in handen van de Ridderschap van Holland en ontwikkelde zich al snel tot een buitenplaats. In de periode 1676-1688 werd dit buiten verhuurd aan de machtige Gaspar (Caspar) Fagel
(1634-1688), sinds 1672 raadpensionaris van Holland (als opvolger van de beklagenswaardige Johan de
Witt), die het liet verbouwen en er een botanische tuin aanlegde, internationaal befaamd en vermaard voor de
exotische planten die er bloeiden; koning-stadhouder Willem III bezocht deze tuin met grote interesse. Op de
vrijheid van jacht “omtrent den huize Leeuwenhorst” bestond een afzonderlijke ordonnantie van 3 april

1679, waarbij het wild beschermd werd tegen de honden van “huislieden”. Vast staat dat het huis
Leeuwenhorst in 1781 nog bestond (een inventaris van de meubelen in dat huis uit dat jaar is nog bewaard
gebleven), maar of de “Hofstede Leeuwenhorst” onder Noordwijkerhout, waar in de jaren 1827-1851 sprake
van is, identiek is aan het huis van weleer is de vraag - dit zou nader onderzoek vergen. Hoe dan ook is van
het oude huis Leeuwenhorst is vrijwel niets meer over, al zijn in de tuin soms nog restanten terug te vinden,
zoals een oude grafzerk van een voormalige abdis en oude stenen van het huis van Gaspar Fagel die in de
tuinmuren zijn verwerkt.
Getuige de talloze advertenties die in de negentiende eeuw de verkopingen van hout (vooral eiken-, elzen-,
essen-, berken-, iepen- en populierenhout) uit de “bosschen” van het landgoed Leeuwenhorst bekendmaakten
betekenden de bossen voor het landgoed een belangrijke bron van inkomsten. In de jaren 1848-1851 wordt
gerept van “Oud Leeuwenhorst” (althans het “Jagthuis” aldaar), voor zover bekend de eerste vermelding van
deze naam. In 1851 werd op de “Hofstede Leeuwenhorst “eene nieuwe gelegenheid geopend worden, tot het
halen van zand”, welke “eene bijzonder gunstige ligging” had en een “zeer gemakkelijken toegang uit den
Haarlemmer Trekvaart” - ook zo’n zanderij vormde voor de buitenplaats een interessante inkomstenbron.

Huize Leeuwenhorst, eind negentiende eeuw.
De familie Gevers en haar nageslacht
In november 1871, na het overlijden van Mr Herman Cornelis Jacob Hoog, werd het landgoed Leeuwenhorst
openbaar geveild en “voor twee ton gouds” overgedragen “aan de familiën van Limburg Stirum en Gevers”.
Kopers waren meer bepaald Jhr. Jan Hugo Gevers (1829-1891), heer van Kethel en Spaland (gehuwd met
Jkvr. Pauline Johanna Rendorp, vrouwe van Heemskerk en Marquette) en diens zuster Susanna Gertrude
Françoise gravin van Limburg Stirum-Gevers (1831-1904), echtgenote van Fredrik Albert Govert graaf van
Limburg Stirum (1819-1900), heer van Noordwijk, Offem, Langeveld en Ter Lucht, oud-burgemeester van

Noordwijkerhout en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zij lieten er in 1872 een stal, een jachtopzichterswoning (helaas verloren gegaan) en tuinmanswoning (sinds 1938 ‘de Patrijs’ geheten) bouwen.
In 1880 liet Susanna van Limburg Stirum-Gevers, wier huwelijk kinderloos was gebleven, het imposante,
eclectische huis Leeuwenhorst bouwen, met stalhuis en ‘jagershuisje’, ten behoeve van haar geliefde neef
Jhr. Abraham Daniël Theodoor Gevers (1856-1896). De architect was Willem Cornelis Mulder (1850-1920)
uit Leiden, die in diezelfde periode ook diverse statige herenhuizen aan het Plantsoen in die stad ontwierp.
Abraham Gevers, heer van Kethel en Spaland, was van 1883 tot 1890 burgemeester van Noordwijkerhout en
hoofdingeland van het hoogheemraadschap Rijnland; hij trad in 1885 in het huwelijk met Jkvr. Anna Cecilia
van Haersma de With (1864-1930), uit welk huwelijk tussen 1886 en 1891 kinderen op Leeuwenhorst
werden geboren. Hij en zijn echtgenote zouden het huis tot hun dood bewonen. Zoon Jhr. Jan Hugo Gevers
(1891-1956), landbouwer en reserve-ritmeester der cavalerie, was gehuwd met Henriëtte Wilhelmine Adeline
van Welderen barones Rengers (1892-1980). Hun dochter Hermance Adeline - over wie later meer - werd in
1917 op Leeuwenhorst geboren, maar het gezin woonde nadien te Amersfoort en nam na terugkeer naar
Noordwijkerhout in de jaren ’20 zijn intrek op het hierna nader besproken huis Klein Leeuwenhorst.
Het “aantrekkelijke, onlangs in kasteelvorm gebouwde huis” - dat in 1885 en 1896 zelfs “Kasteel Leeuwenhorst” werd genoemd - en de bijgebouwen waren helaas geen lang leven beschoren: in 1943 werden ze in
opdracht van de Wehrmacht gesloopt opdat er een tankgracht - als onderdeel van de Atlantikwal - kon
worden aangelegd. Wel zijn enkele onder-delen van dit huis, zoals parketvloeren en een schouw, gerecupereerd en overgebracht naar Klein Leeuwenhorst.
Nieuw Leeuwenhorst
Het gebied ten westen van de Gooweg en het Westeinde draagt de naam Nieuw Leeuwenhorst. Na de oorlog
besloot Jan Hugo Gevers het geruïneerde park van de hand te doen; in 1953 verkocht hij een deel van het
landgoed (38 hectaren), dat tegenwoordig als Nieuw Leeuwenhorst bekend staat, aan de Stichting Het ZuidHollands Landschap. Deze reconstrueerde het landschap; van de tankgracht werd een vijver gemaakt met een
flauwe helling, ter bevordering van de groei van bepaalde planten. De kikkervijver is met de hand
uitgegraven en van het zand werd een berg opgeworpen, ‘Paulinaberg’ - ongetwijfeld vernoemd naar zijn
zuster, Jkvr. Paulina Johanna Gevers (1886-1942). De koepel die deze kunstmatige berg ooit, zeer passend,
bekroonde is inmiddels weer ter ziele gegaan.
Nieuw Leeuwenhorst heeft het romantische karakter van rond 1880 weer herwonnen. Het Zuid-Hollands
Landschap zet zich nu, in samenwerking met de gemeente Noordwijk, in voor het beter toegankelijker
maken van het gebied, het herstellen van oude laanstructuren en het bevorderen van recreatiemogelijkheden,
zoals een avontuurlijk speel- en activiteitenbos, bedacht en ontworpen door scholieren. In juli 2019 zijn aannemers begonnen met de werkzaamheden, die naar verwachting eind dit jaar zullen zijn afgerond.
Het enige wat nog resteert van het oude huis zijn het koetshuis en twee natuurstenen Louis XV hekpijlers
met siervazen uit het derde kwart van de achttiende eeuw, thans staande aan de oprijlaan aan de Leeweg bij
het het huis ‘Jachtlust’, waarop ‘LEEUWEN HORST’ te lezen valt.

Klein Leeuwenhorst
Het vandaag centraal staande huis Klein Leeuwenhorst, op de grens van Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout, was een gelukkiger toekomst beschoren dan zijn jongere maar grotere broer. Het elegante, geelgepleisterde blokvormige landhuis, bestaande uit een bel-etage en souterrain en gedekt door een omlopend
schilddak met dakkapellen en frontonachtige bekroningen, is - blijkens een steen in de achtergevel - in 1858
gebouwd. In dat jaar volgde Willem Hoog (over wie hierna meer) zijn vader als burgemeester van Noordwijkerhout op.

Wapen van het geslacht Gevers.
De bouwstijl houdt het midden tussen neoclassicisme en eclecticisme. De middenrisaliet van de naar de
Gooweg gekeerde gevel wordt geflankeerd door dubbele Toscaanse pilasters en heeft een getoogde
toegangsdeur, waarboven in een blauwe cirkel een witte lelie is te zien: het wapen van de familie Gevers
wellicht passender zijn geweest. De vensters hebben ramen met een roedenverdeling uit de bouwtijd. De
gevel aan de parkzijde is boven de ingang voorzien van een balkon op voluutconsoles met smeedijzeren
balkonhek. Aan weerszijden van het huis prijken twee gebeeldhouwde, schildhoudende leeuwen.
Het gehele landgoed Leeuwenhorst was in 1805 door de patriot en diplomaat Mr Johan Valckenaer, woonachtig op het buiten ‘Bijweg’ bij Bennebroek, verkocht aan Mr Hermanus Pieter Hoog (1769-1847), in leven
rechter in de rechtbank en raadslid te Dordrecht en lid van de Provinciale Staten van Holland, ridder in de
Orde van de Nederlandsche Leeuw, gehuwd met Maria de Witt (1777-1861) - de betachterkleindochter van
niemand minder dan Johan de Witt. Zij woonden, althans verbleven in 1841 op “Huize Leeuwenhorst”, in
1845 is sprake van “den Huize Nieuw Leeuwenhorst” en in de jaren 1852-1859 van “de Heerenhuizing” (in

1865 “de woning”) op “Nieuw Leeuwenhorst”, waarmee toch niet het oude buiten van die naam bedoeld kan
zijn.
Eén en ander doet vermoeden dat het echtpaar Hoog-de Witt begin negentiende eeuw ter plaatse van het
oude, verdwenen huis Leeuwenhorst een gelijknamig huis hebben doen verrijzen - daarom ook Nieuwe
Leeuwenhorst genaamd. Voor hun zoon Willem hebben zij in 1858 vervolgens Klein Leeuwenhorst laten
bouwen. De brand van 1863 heeft het nieuwe Leeuwenhorst vervolgens geheel verwoest. In 1868 was er
sprake van “het buitengoed Klein Leeuwenhorst” - de (schrijver dezes) oudst bekende vermelding van deze
naam. Verwarrend is dat Petrus Josephus Lutgers, de bekende lithograaf die medio negentiende eeuw her en
der in Nederland buitenplaatsen en kastelen in steendruk bracht, het huis “Leeuwenhorst nabij Noordwijk”
vereeuwigde, waarmee echter feitelijk de belendende buitenplaats ‘Dijkenburg’ bedoeld werd; het gebruik
van meerdere namen door hetzelfde huis is niet uitzonderlijk, maar kan tezelfdertijd soms vragen oproepen...
Vast staat dat het “buitenverblijf Dijk-en-Burg” te Noordwijk (dat nog in 1901 bestond en dus niet identiek
kan zijn aan - óf een opvolger moet zijn van - het in 1863 afgebrande Leeuwenhorst) eigen-dom was van de
weduwe van Willem Hoog, die het in 1900 naliet aan de ‘Vereeniging van Volks-Sanatoria in Nederland’.

Het ‘sprekende’ wapen van het geslacht Hoog - van Schotse oorsprong: ‘hog’ betekent everzwijn.
De zoon van het echtpaar Hoog-de Witt, Mr Herman Cornelis Jacob Hoog (1806-1871), advocaat, lid van de
raad van ’s-Gravenhage en van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, huwde in 1829 met
Johanna Catharina Jacoba Carp (1803-1877). Ook zij vestigden zich metterwoon op hun buiten Leeuwenhorst; Herman Hoog was van 1851 tot 1858 burgemeester van Noordwijkerhout, alsmede dijkgraaf van het
hoogheemraadschap Rijnland.
In januari 1863, op een “namiddag te 3 ure”, sloeg het noodlot toe en brak “op de hofstede Leeuwenhorst
onder Noordwijkerhout, toebehoorende aan den Heer Mr. H. C. J. Hoog, dijkgraaf van Rijland” een hevige
brand uit. “De brand, die op de boerderij was ontstaan, deelde zich aan de daarbij gelegen heerenhuizing

mede en niettegenstaande de spoedig aangebragte hulp van de brandweer was het, van wege den hevigen
wind, niet mogelijk het vuur meester te worden, zoodat de genoemde perceelen tot den grond toe zijn
afgebrand. De belendende gebouwen zijn gelukkig gespaard gebleven. Behalve het vee, dat gered werd, is
ook door de ijverige medewerking der ingezetenen van Noordwijk en Noordwijkerhout van den den inboedel
veel behouden geworden”, zo berichtte het Algemeen Handelsblad.
Herman Hoog, door de koning evenals zijn vader geridderd in de hoge Orde van de Nederlandsche Leeuw,
moet meteen na de brand naar Leiden verhuisd zijn, want in juli 1863 nam hij daar (naar het zich laat aanzien
met succes) al deel aan de raadsverkiezingen. Hij overleed er in 1871: “Veel, zeer veel, wordt in de
verschillende betrekkingen, die hij gedurende een aantal jaren bekleedde, aan hem verloren. Zijn krachtig
gestel gaf regt om het te verwachten dat hij nog verscheidene jaren ten algemeenen nutte werkzaam had
kunnen zijn. Des te meer is het te bejammeren dat een noodlottig toeval, bekomen brandwonden, waarvan hij
aanvankelijk scheen te herstellen, de aanleidende oorzaak tot zijnen dood is geweest”, aldus werd door een
courant bericht. Kennelijk was een tweede brand - waarvan de omstandigheden nog niet geheel duidelijk zijn
- de oude heer Hoog alsnog fataal geworden...

Hermans zoon Willem Hoog (1831-1885) volgde zoals gezegd zijn vader in 1858 op als burgemeester van
Noordwijkerhout en zou dit ambt tot 1870 bekleden. Hij huwde in 1859 - Klein Leeuwenhorst stond er net te Haarlem met Johanna Christina Enschedé (1838-1900). In 1871, na de verkoop van het land-goed,
verhuisden zij naar voornoemd ‘Dijkenburg’, waar hij in 1885 “na eene korte ongesteldheid” overleed.
Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd Klein Leeuwenhorst herhaaldelijk verhuurd. In de periode
1878-1881 werd “Huize Leeuwenhorst” bewoond door Jhr. Mr Tjalling Aedo Johan van Eysinga
(1846-1898), van 1877 tot 1882 burgemeester van Noordwijkerhout (hij zou worden opgevolgd door voornoemde Abraham Gevers), gehuwd met Henriette Jacoba Kluit (1852-1931). De “Villa Klein Leeuwenhorst”, “desverkiezende met Stalling en Koetshuis”, werd in 1887 met de navolgende aanprijzing te huur

aan-geboden: “Deze Villa, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, is gelegen op een kwartier afstands van
Noordwijk-Binnen, nag[enoeg]. even ver van het station P. Gijzenbrug en drie kwartier van de Zee. Aangename wandelingen in den omtrek. Huurprijs zeer matig.” In 1894 werd “het Zomer- en Winterverblijf
Klein Leeuwenhorst”, “met vrije Wandeling in het daartegenover gelegen Park en Belvedère”, opnieuw te
huur aangeboden, tegen een huur van 400 gulden ’s jaars. In de periode 1901-1905 werd het huis bewoond
door Jhr. Mr Leopold Adolf van Schuylenburch (1870-1935), heer van Bommenede en De Ulenpas (sedert
1911 burgemeester van Bennebroek) en zijn vrouw Jkvr. Jeanne Marie de Geer (1870-1948).

Huize Klein Leeuwenhorst heden ten dage.
In 1903 erfde de reeds genoemde Jhr. Jan Hugo Gevers, toen 12 jaar oud, Klein Leeuwenhorst van zijn tante
Susanna van Limburg Stirum-Gevers. Zelf woonde hij in 1917 op (Oud) Leeuwenhorst, Klein Leeuwenhorst
werd kennelijk verhuurd aan de uit Frankrijk afkomstige wijnhandelaar Albert Désiré Devos, wiens echtgenote Johanna Jacoba van Nievelt (1877-1918) er, in de nog vrij jeugdige leeftijd van veertig jaren, overleed. In 1920 verscheen opnieuw een advertentie waarbij “het heerenhuis ‘Klein Leeuwenhorst’ met garage,
stalling, bergplaats, tuin, vijver en bosch aan den Gooweg, op 15 minuten afstand van Noordwijk-Binnen” te
huur werd aangeboden.
In januari 1940 kraaide de rode haan wederom, maar deze keer met minder desastreuze gevolgen dan in
1863: toen de brand uitbrak, ’s nachts rond een uur of vier, werden de bewoners gelukkig wakker door de
rookontwikkeling. “Een der kamers stond toen reeds in lichterlaaie. Bewoners en personeel brachten al het
meubilair naar buiten. Eén kamer en de keuken brandden geheel uit.” De oorzaak van de brand was
vermoedelijk een defect in de centrale verwarmingsinstallatie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Klein Leeuwenhorst gevorderd door de bezetter, maar anders dan
Leeuwenhorst hoefde het huis gelukkig niet te wijken voor de Atlantikwal. Weinig verrassend diende het
behoorlijk uitgewoonde en onderkomen geraakte huis na de oorlog geheel opgeknapt worden. Het Stalhuis
werd toen verbouwd tot een comfortabel woonhuis voor Jkvr. Hermance Adeline Gevers (1917-2000), die in
1945 was getrouwd met Rudolph Alexander baron van Heeckeren van Brandsenburg (1909-1980), heer van
Heukelum. Het oorspronkelijke karakter van de stallen is hierbij enigszins noodgedwongen verloren gegaan,
de zadelkamer met oorspronkelijke zadelkast werd als garage gebruikt. Bij de verbouwing en restauratie van
de laatste jaren werd focus op het oude karakter gelegd; daarbij is gebruik gemaakt van oude materialen die
nog op het landgoed aanwezig waren. De zadelkamer, die tot voor kort dienst deed als landgoedwinkel, is nu
een bijzonder sfeervolle ruimte geworden.

Klein Leeuwenhorst gezien van de achterzijde (foto: SKBL).
De (enige) dochter van Hermance, Alexandra Adeline Constance gravin van den Bosch-van Heeckeren van
Brandsenburg, werd in 1949 geboren op Klein Leeuwenhorst. Zij bewoonde het huis tot 2017, waarna zij
Noordwijkerhout verruilde voor Den Haag en haar oudste dochter (uit haar eerste huwelijk) Drs. Yvonne
Hermance Verloop-de Vos van Steenwijk, psycho-therapeute, met haar man Mr Oldrik Nicolaas Frits Verloop
en kinderen haar intrek op Klein Leeuwenhorst nam. Jongere dochter Drs. Adeline Elise Evelein-de Vos van
Steenwijk, kunsthistorica, bewoont met haar echtgenoot Mr Klaas Pieter Evelein en kinderen sinds 2006 het
Stalhuis. Alexandra’s kleinkinderen zijn de vijfde generatie op Klein Leeuwenhorst en de zevende generatie
te rekenen vanaf Jan Hugo Gevers, die Leeuwenhorst in 1871 met zijn zuster Susanna verwierf.
Het huis Klein Leeuwenhorst en het Stalhuis liggen lommerrijk verscholen in 30 hectaren bos - overwegend
loofbos, maar ook met enig dennenbos - dat doorkruist wordt door lanen, onderdeel van het eeuwenoude

wegenpatroon op deze oude strandwal. Het landgoed, met de verschillende huizen, boerde-rijen, wei- en
bollenland en bos, is in totaal 100 hectaren groot.

Restauratie
Toen Alexandra van den Bosch en haar echtgenoot Johannes Hendrik Otto graaf van den Bosch in 2004
vanuit het buitenland naar Nederland terugkeerden hebben zij de restauratie van het huis grondig en met
verve aangepakt, waarbij zij soms verrast werden door onverwachte vondsten, zoals een geheime bergplaats.
Uiteraard vergen ook de tuin en de bossen de nodige tijd en aandacht. In de restanten van oude loopgraven
die tijdens de oorlog in het bos werden aangelegd is nu een vredig wandelpad aangelegd, door de
kleinkinderen Evelein niet zonder humor evenwel het ‘oorlogspad’ genoemd. Geregeld komen ook bewoners
van ’s Heerenloo, mensen met een verstandelijke beperking, onder begeleiding helpen en allerlei werkzaamheden verrichten in tuin en bos.
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