
Dirk van Hoogstraat

14de eeuw

De gronden van Bijdorp 
behoorden in deze tijd bij het 
landgoed Ter Lips als grafelijk 
leen,eigendom van de familie 
van Hoogstraat.

Jacob Florisz Oem van Wijngaarden

16de eeuw

De gronden komen in handen 
van Jacob Florisz Oem van 
Wijngaarden. Rond deze tijd 
wordt de boerenhofstede 
gesticht.

Familie (Joachim) Rengers

1604 - 1670

De hofstede kwam in bezit 
van de Groningse familie 
(Joachim) Rengers. Drie 
hectare grond werd rond ca. 
1634 verkocht aan de Leidse 
advocaat Gerard Meerman. 
Het huis bleef in de familie.

Vier eigenaren 
1716-1793

Bijdorp is in handen van 
vier eigenaren in deze 
korte tijdsperiode. Francis 
Greenwood, Paulus Poursoij, 
Mattheus Hoeufft van Oyen 
en zijn broer Leonardus. 
Tijdens deze periode werd 
een voorloper van de huidige 
oranjerie gebouwd.

1875 2020

Zuster Rosa is in 1961 ingetreden in 
Huize Bijdorp. 
Zuster Rosa vertelt dat je van niets weet als je intreedt. 
Alles is nieuw, je hebt geen idee wat je te wachten staat.  
Je kreeg je vorming en na twee jaar deed je de tijdelijke 
professie. Daarna kreeg je een taak. De Congregatie 
bepaalde waar je heen ging.

Van 1964 tot 1968 werkte Zuster Rosa in 
Schiedam bij het schippersinternaat. 
In het internaat onder leiding van de zusters, leefden de 
kinderen door de weeks, en kregen ze onderwijs. Het 
was een spannend begin voor Zuster Rosa.

Na vier jaar keerde Zuster Rosa terug 
naar Huize Bijdorp.
‘Dit is een fijne plek en ik kom hier graag thuis als ik ben 
weggeweest’ vertelt ze. ‘Dat komt door de stilte en de 
ruimte en het gegeven dat Huize Bijdorp je/ons thuis is. 
Dat je zo naar de Vliet kan wandelen.

Vanaf 1988 tot 1992 en van 2008 tot 2013 
vervulde Zuster Rosa de rol van secretaris 
van het bestuur.
Je wordt ervoor gekozen door het kapittel en dan was 
het gebruikelijk dat te accepteren. ‘Je kon het wellicht 
proberen’ dacht zij toen. Zij heeft het met plezier gedaan.

Zuster Rosa heeft vanaf dat ze terug-
keerde naar Huize Bijdorp zelf het archief 
van de congregatie opgezet en vult het 
met regelmaat aan.

1961-heden
Zuster Marie-Liduine is in 1953 ingetreden 
in Huize Bijdorp.
De Zusters krijgen hun namen na hun tijd als novice, 
wanneer ze echt intreden in het klooster. Dan worden 
er evenveel briefjes als zusters gemaakt met namen en 
dan mogen ze er eentje pakken. Die naam combineer 
je vervolgens met je eigen achternaam. ‘Tegenwoordig 
mag je de naam zelf kiezen en er zijn zelfs zusters die 
hun naam uiteindelijk veranderen omdat ze niets met 
de gegeven naam hebben.’ Na haar professie in 1955 
werkte Zuster Marie-Liduine eerst bij het schippers-
internaat en daarna bij de kinderbescherming. De grote 
verandering in haar leven vond plaats op haar 25ste. Ze 
werd naar de West gestuurd, naar de Antillen. ‘Het was 
goed de kinderen van de straat te halen en deel te laten 
nemen aan het Antilliaanse Meisjesgilde. We werkten in 
kleine groepen en dat was fijn. Het was dankbaar werk.’  

In 1977 keerde Zuster Marie-Liduine 
terug naar Huize Bijdorp.
Ze kreeg de taak om de inkopen voor Huize Bijdorp te 
regelen. ‘Er waren toen nog 100 zusters dus er moest 
veel worden ingekocht. Daarnaast konden zusters van 
andere kloosters hier bij ons in de bungalow op vakantie 
komen en dat hoorde er ook bij. Ik had mijn rijbewijs en 
ging met zusters op weg naar familie et cetera.‘

Tegenwoordig vindt Zuster Marie-Liduine 
vreugde in het helpen van andere mensen.
‘Ik geniet volop van het leven hier. De tuin en de ruimte 
doet me weer aan mijn jeugd denken en het is fijn 
onderdeel te zijn van deze gemeenschap. En ik ben 
toch weer dichter bij mijn eerste droom gekomen, de 
verpleging. Ik bezoek zieken.’

1953-heden
Zuster Rosa ziet het bestaan van de 
Congregatie als het doorlopen van de 
seizoenen. De herfst is net afgerond 
en nu zijn ze in de afsluitende winter. 

‘Het is lastig uit te leggen wat je overkomt als je 
hier eenmaal intreedt, wat ons heeft bezield en 
waarom heb je/ hebben we voor dit leven gekozen. 
Jezus is als een voorbeeld voor ons en graag willen 
wij in zijn voetsporen treden.  Die bezieling en die 
diepte zou ik graag vast willen houden. Ik vind de 
onderlinge verbondenheid heel waardevol. Dat 
voel je. Op feestdagen is die eenheid ook nog te 
zien omdat we allemaal onze witte kleding dragen. 
Het is goed dat we onze manier van leven meer 
met andere mensen gaan delen, maar ik wil graag 
dat we als congregatie bij elkaar blijven.’

Zuster Marie-Liduine moet er aan 
wennen dat er ook andere mensen in 
het klooster zijn, maar ze vindt ook 
dat meer mensen van deze mooie 
ruimte moeten kunnen genieten.
‘Als we een meer afgesloten deel hebben waar 
wij als gemeenschap in stilte kunnen leven op 
de wijze dat past binnen de geloften die we 
hebben afgelegd, zou ik dat prettig vinden. Het 
appartement naast mij is nu de tandartspraktijk 
voor Marente. Dat vind ik jammer. Het burgerleven 
is echt anders. Dat kan gerust op het terrein, als wij 
ons maar terug kunnen trekken in ons eigen deel.’
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Geomorfologie

Huize Bijdorp is gelegen op de meest 
landinwaartse strandwal. Achter deze strandwal 
is een nat gebied te vinden dat voornamelijk 
bestaat uit veengronden. Hier stroomt ook de 
Vliet doorheen. Huize Bijdorp ligt  op de grens 
van de strandwal en veengrond.  
Tegenwoordig is hier ook een plas te vinden die 
door zandwinning in 1970 is ontstaan. 

De Congregatie

1875 - heden

Op 22 oktober 1875 werd 
het complex verkocht 
aan de Congregatie. De 
Zusters Dominicanessen van 
Voorschoten zijn de nieuwe 
bewoners van Huize Bijdorp. 
De Congregatie uit Rotterdam 
werd in 1841 gesticht door 
Lucia en Maria Pinkers.

De Congregatie

1876

De zusters Dominicanessen 
richten een meisjesschool 
(pensionaat) op voor ‘jonge 
juffrouwen van deftige stand 
om ze een beschaafde en 
godsdienstige opleiding te 
geven’ Dit pensionaat heeft 
de naam Onze Lieve Vrouwe 
Lourdes. 

Vlak hierna werd ook het 
noviciaat opgericht voor 
novicen in hun proeftijd. 

Marente

2017 - heden

Vanaf 2017 tot op heden is 
Marente een belangrijke 
samenwerkingspartner en 
levert de zorg voor Huize 
Bijdorp.

De Congregatie

1975 - heden

Vanaf de jaren ‘70 wordt 
een deel van het klooster 
omgevormd voor de zorg van 
ouderen, in 1975 wordt Oud 
Bijdorp officeel benoemd tot 
kloosterbejaardenoord.
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Johannes Farhrensbach

1863 - 1875

Johannes Farhrensbach 
zorgde voor de verwarmde 
kas, aanbouw van de veranda 
en een aanbouw aan de 
noordzijde van het landhuis. 

1815

Vanaf de Middeleeuwen zijn er versterkte huizen 
en kastelen te vinden op de strandwallen. Vanaf 
de 16e eeuw werden deze huizen en kastelen 
deels omgevormd tot buitenverblijven, waar 
mensen met geld vanuit de stad hun rust vonden. 
De Veurseweg en de Vliet zorgde ervoor dat deze 
plek goed bereikbaar was. De Vliet zorgt al veel 
langer voor een verbinding. Hier lag in het jaar 50  
na Chr. al het kanaal van Corbulo, gegraven door 
de Romeinen. 
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Pieter Changuion

1793 - 1863
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Johan de Bije en Anna Oorthoorn
1670 - 1716
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Toen op 1 september 1939 in 
ons land de mobilisatie werd 
afgekondigd, kreeg Bijdorp 
inkwartiering van 350 manschappen. 
De officieren sliepen in enkele spreekkamers en de 
soldaten in de koeienstal.

In mei 1941 eisten de Duitsers de 
voortuin op om er munitiebunkers te 
plaatsen.

In april 1942 namen zij het pensionaat 
in beslag. 
Instituut Wullings, een internaat voor jongens, 
stond verschillende noodlokalen af en werden 
er zestig slaapplaatsen gereserveerd voor de 
leerlingen. Ook de inwoners van Voorschoten 
gaven onderdak zoals de familie van Uffelen.

1939-1942
Mr. Pieter Changuion is inmiddels 
eigenaar van Bijdorp. 
Hij is ook de opdrachtgever van de huidige 
vroeg landschappelijke tuinaanleg. De Engelse 
landschapsstijl was in die tijd in de mode. Deze stijl 
staat bekend om zijn natuurlijk ogende karakter. De 
tuin wordt dan aangelegd als een park waar ronde 
en asymetische lijnen veel voorkomen. 

1793
Mr. Pieter Changuion overlijdt
Na zijn overlijden hebben een neef en drie nichten 
van zijn echtgenote, jonkvrouw Anna Arendina van 
de Hoeven, Bijdorp bewoond.

1804
Johannes Fahrensbach wordt de 
nieuwe eigenaar van Bijdorp
Na het overlijden van de laatste nicht van 
jonkvrouw Anna Arendina Van de Hoeven 
wordt er op een veiling 35.000 frank betaald 
voor Bijdorp. De nieuwe eigenaar, Johannes 
Farhrenbach uit Amsterdam was tabaksplanter 
in Nederlands- Indië. 

1863
Johannes Fahrensbach kwam te 
overlijden tijdens een pelgrimstoch 
in Lourdes. 
De streng gelovige famillie Fahrensbach verkocht 
Huize Bijdorp aan de congregatie. Zij hebben als 
dank het pensionaat OLV Lourdes genoemd naar 
de overlijdensplaats van Johannes Fahrensbach

1875

De boerenhofstede wordt verkocht 
aan mr. Johan de Bije en Anna 
Oorthoorn. 
Inmiddels is de boerenhofstede uitgegroeid tot de 
buitenplaats Bijdorp. Vernoemd naar de ligging 
bij het dorp en de familienaam van de nieuwe 
eigenaar. Wat er in deze tijd is gebouwd zijn het 
landhuis, koetshuis met stallen en tuinmanswoning, 
theehuis aan de Veurseweg. En de baroktuin is in 
deze tijd aangelegd. Deze is herkenbaar aan zijn 
strakke en symetrische vormen. 

1670
Oud leerlingen over Zuster Cyrilla als 
directrice:
“En weet u nog, dat we in de 5e klas op onze eigen 
kamer huiswerk mochten maken? Af en toe kwam 
u dan kijken, of we inderdaad aan het werk waren. 
Was je niet zo intens bezig, dan konden wij u aan 
horen komen, via het getinkel van de rozenkrans. 
Als je helemaal verdiept was in je werk en u ineens 
met een reuze zwaai de deur open gooide, was het 
daarna wel gedaan met rustig werken, omdat je 
enigszins zat na te trillen van de schrik.”

“Als jullie mochten denken, dat het een lichte taak 
voor zuster Cyrilla is geweest, om vele jaren zonder 
ooit de moed te verliezen, MMS Bijdorp op het 
rechte pad te houden, wel, dan hebben jullie het 
mis.”… “Op zo’n ‘ouderwetse’ MMS zaten namelijk 
niet alleen lieve, probleemloze jongedames, die 
altijd ijverig en zonder kattenkwaad uit te halen, 
blokten voor hun examens…”

1938-1974
In 1875 wordt Huize Bijdorp 
verkocht aan de congregatie H. 
Catharina van Siëna, dominicanessen 
van Voorschoten. 
De grondslag van de congregatie ligt in Rotterdam, 
waar op 23 januari 1837 de gezusters Catharina en 
Columba Pinkers de religieuze geloften aflegden. 
De daadwerkelijke oprichtingsdatum is 24 mei 1841 
waar de gezusters Pinkers samen met vier anderen 
samen gingen wonen in Rotterdam. 

De congregatie zette zich in voor arme kinderen, 
wezen en bejaarden. Later is hier ook een 
onderwijsfunctie aan gekoppeld. 
In Huize Bijdorp is dan ook ruimte voor een 
pensionaat, waar alleen de beste zusters les 
mochten geven. Ook heeft de congregatie locaties 
op de Antillen waar verschillende zusters naartoe 
zijn gestuurd om ook daar les te geven.

1875

1850
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In 1850 is te zien dat er op de hooggelegen strandwal 
langs de doorgaande Veurseweg een historisch lint 
is ontstaan. Dit is tegenwoordig het centrum van 
Voorschoten. In deze tijd bestond het uit een kleine 
dorpskern dat langs de Veurseweg is gecentreerd. 
Ook is er inmiddels een spoorlijn. Ten zuiden van 
Huize Bijdorp is een parkachtig structuur te vinden 
dat toen der tijd bij een ander landgoed hoorde. Het 
omliggende landschap was in agrarisch gebruik. 

1900
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De ontwikkeling die rond 1900 plaats vond rond 
Voorschoten was met name de toenemende 
bebouwing. Daarnaast worden grote delen van de 
groenstructuren weggehaald of verkleind. Wegen 
en waterstructuren blijven grotendeels hetzelfde. 
Het landgoed behoudt zijn begrenzing.

1950
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In 1950 beginnen de eerste planmatig ontwikkelde 
woonwijken te ontstaan. Deze liggen op de strandwal en om 
praktische redenen dicht bij het centrum. Daarnaast vindt 
er langs de Veurseweg verdichting van woningbouw plaats. 
Ook de bebouwing van Huize Bijdorp heeft zich ontwikkeld. 
De hoeveelheid groen is gedaald.
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2000
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In 50 jaar tijd is zowel de strandwal als het veengebied 
bebouwd met nieuwe woonwijken. De ontstane 
zandwinplas voor de bouw, heeft een recreatieve 
betekenis gekregen. Huize Bijdorp is ingeklemd door 
woonwijken, en wordt inmiddels doorsneden door een 
verbindingsweg tussen de wijken. 

Baroktuin, strakke en 
symetrische vormen 

Landhuis, centraal op de 
zichtlijn 

Engelse landschapstuin,
losse park structuren

Landhuis, geplaatst in 
een park structuur

Moestuin omringd door 
muren 

Omliggende woningen 
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