
6

Claude Monet (1840 – 1926)
De Franse kunstschilder Claude Monet heeft verschillende keren ons land bezocht. De eerste keer 
was in 1871. Hij verbleef toen in de Zaanstreek en in Amsterdam, maar in 1886 kwam hij speciaal 
om bloeiende bollenvelden te schilderen1, 3, 4. Hij arriveerde op 27 april en vertoefde negen dagen 
in onze streek. In die korte tijd maakte hij vijf ‘bollen’-schilderijen, waaronder twee van boerderij 
Knorrenburg met bloeiende bollenveldjes (afb. 1 en 2). Verder twee in Rijnsburg en een in Oegst-
geest. 

Gijs Overvliet en Aad van der Geest

enkele maanden geleden verscheen een nieuw boek getiteld De schilders van de Duin- en 
Bollenstreek van Werner van den Belt en Bob Hardus1. op de voorzijde van dit boek staat 
een afbeelding van een schilderij van de Sassenheimse boerderij Knorrenburg, in 1886 
geschilderd door de beroemde Franse impressionistische kunstschilder Claude Monet. 
Hij heeft toen ook nog een tweede schilderij van Knorrenburg gemaakt. de boerderij is 
al ruim honderd jaar geleden afgebroken, alleen de naam leeft nog voort in twee straat-
namen: de Knorrenburgerlaan en het woonerf Knorrenburg8. Reden voor ons om ons 
eens te verdiepen in de volgende vragen en zo mogelijk daarop antwoorden te vinden, 
nl.: waar stond de inmiddels verdwenen boerderij Knorrenburg nu precies, wat weten 
we er nog van en waar stond Monet toen hij beide schilderijen maakte en vanuit welk 
perspectief zag hij ze?

Boerderij KnorrenBurg en Claude Monet

Afb. 1.   Claude Monet, Bloembollen(tulpen)velden bij Sassenheim, 1886. 
Olieverf op doek, 60 x 73 cm. Sterling and Francine Clark Art Institute. Bovenstaande afbeelding is 
het volledige schilderij. Op de cover van het boek ontbreekt de onderkant met de sloot grotendeels.
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Monet was een impressionistisch schilder. Bij deze stijl is het niet zozeer van belang om het object 
exact op het doek te krijgen, maar meer om de impressie ervan weer te geven. Dat is vooral goed 
te zien bij afb. 2. Ook de bijzondere weergave van zowel het licht als de kleuren behoren tot de 
stijlkenmerken van Monets schilderkunst. Tijdens zijn verblijf was het overigens heel mooi lente-
weer3. Voordat we ons gaan verdiepen in de plaatsen van waaruit Monet beide schilderijen heeft 
geschilderd, gaan we eerst na waar boerderij Knorrenburg stond en willen we iets meer weten van 
de geschiedenis ervan.

loCatie en BeKnopte HiStorie van Boerderij KnorrenBurg
J. Braun6  meldt in 1931 dat boerderij Knorrenburg op het perceel stond waar in 1893 de broers  
Herman en Willem van Zonneveld zich vestigden met hun bollenbedrijf. Dat was tegenover De Oude 
Post. De boerderij moet al heel oud zijn geweest. Op kaarten uit het begin van de 17de eeuw vinden 
we op deze locatie reeds bebouwing ingetekend (afb. 3). Het was waarschijnlijk ook onderdeel ge-
weest van de schans die hier lag tijdens de belegeringen van Haarlem en Leiden in de jaren 1572- 
1574 tijdens de Tachtigjarige Oorlog5. Voor het verdere verloop van ons verhaal zijn een topografi-
sche kaart uit 1892 (afb. 4) en vooral de kadastrale kaarten van 1832 en 1858 van belang (afb. 5 en 
6). In de zogenoemde ‘oorspronkelijk aanwijzende tabellen’ (leggers11) behorend bij de kadastrale 
kaart van 1832 vinden we dat de percelen en opstallen van Knorrenburg met de kadastrale nrs. 193 
- 198 op dat moment eigendom zijn van de erven A.Z.J. Heydendaal. Bijzonderheid: hij was van 1796 
-1824 pastoor van de St. Pancratiusparochie te Sassenheim9 evenals direct daarvoor zijn oom A.H. 
Heydendaal dat was van 1770-1796.

Afb. 2.   Claude Monet, Bloembollenvelden bij Sassenheim, 1886. 
Olieverf op doek, 60 x 73 cm. Particuliere collectie. De pijlen geven aan waar de sloot moet lopen, nl. op de 
overgang van weiland naar bollenland.
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Afb. 3 en 4.   Links een kaartfragment uit 1623/24 van J.P. Dou uit het ‘Caertbouck van de voormalige landen 
van de Abdij Leeuwenhorst’5. De rode pijl geeft de ligging van Knorrenburg aan. Het groene vlak (perceel A) 
komt overeen met de plaats waar de schans was. Op dit stuk is in 1924 de St. Bernardus gebouwd. De blauwe 
pijl wijst naar de Hoofdstraat, toen nog ‘Heerwech’ geheten. Rechts een fragment van een topografische kaart 
van ca. 189215, uit de tijd van Monet dus. Hieruit valt af te lezen dat er langs de Hoofdstraat tussen het huisje 
aan de brug bij de Zandsloot (1) en de Wasbeekerlaan (6) geen bebouwing was direct aan de oostzijde van de 
straatkant. Dat is van belang om vast te kunnen stellen welke huizen Monet rechts op afb. 2 ‘mee’ schilderde. 
Op afb. 4 zien we, ver naar achteren vanaf de Hoofdstraat en tegen de sloot aan, boerderij Knorrenburg (2) en 
het tuinmanshuis (3) dat bij de voormalige r.-k. schuilkerk hoorde. Ook de begraafplaats (5) van de schuilkerk is 
er nog. Pijl nr. 4 wijst naar de locatie van Twin’s Home en de naastgelegen bollenschuur, beide gebouwd in 1890. 
De kaart moet van omstreeks 1892 zijn, want de bollenschuren van de Gebr. Van Zonneveld & Co (1896) en van 
Herman Baartman (1894) op het perceel voor Knorrenburg zijn er nog niet13.

Afb. 5 en 6.   Links een fragment van een kadastrale kaart (minuutplan) van 1811-1832 van het gebied ten zuiden 
van de Zandsloot11, 12. De kaart rechts is een fragment van een door het kadaster gewaarmerkt ‘extract’ van de 
kaart15 uit 1858. Op beide kaarten zien we links de panden van de r.-k. schuilkerk, die daar tot 1870 in gebruik 
waren en daarna zijn verkocht ‘voor de sloop’9. Rechtsonder zien we op beide kaarten boerderij Knorrenburg 
aan het pad dat naar de Hoofdstraat leidt. Dit pad is de tegenwoordige Zuiderstraat. Op afb. 5 zien we rechts, 
van boven naar beneden, de Zandsloot met onderaan een aftakking naar links, dat is de Knorrenburgersloot. 
Rechtsboven zien we ook de panden van de Oude Post aan de Hoofdstraat met de ernaastgelegen boerderij 
Postwyck. Het witte huisje (nu Hoofdstraat nr. 100) bij de brug over de Zandsloot is nog niet ingetekend. Dat is 
nl. pas gebouwd in 1839. Het losstaande bijgebouwtje rechtsonder bij boerderij Knorrenburg (zie rode pijl) zien 
we op de rechterkaart van 1858 niet meer terug. Ook op andere kaarten vanaf 1850 ontbreekt het. Mogelijk 
was dit een bakhuisje of wellicht een zomerhuis. Kennelijk is het al voor 1850 afgebroken. De rechterkaart toont 
verder alleen het gebied rondom de schuilkerk ten oosten van de Hoofdstraat, dus de panden bij De Oude Post 
aan de overzijde van de Hoofdstraat kunnen we hierop helaas niet zien.
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In de jaren tachtig van de 19de eeuw is de familie Westerwoudt te Amsterdam eigenaar van Knor-
renburg6. In 1893 wordt Knorrenburg ‘met erf en tuin’ te koop aangeboden in het Leidsch Dagblad 
van 10 april 1893 (afb. 7).  De broers Herman en Willem van Zonneveld kopen de boerderij en een 
gedeelte van de grond6, 7. Volgens hun familiekroniek vestigen zij zich dan ‘op Knorrenburg’. Op 
1 april van datzelfde jaar hadden zij al de firma Gebr. Van Zonneveld & Co opgericht. Tussen de 

boerderij en de Hoofdstraat laten zij in 1896 een 
grote karakteristieke witte bollenschuur bouwen 
(afb. 8, 10, 11 en 14). Later werd dit de fa. Gebr. 
van Zonneveld & Philippo (Z&P). Volgens het be-
volkingsregister van de voormalige gemeente Sas-
senheim13 deel VI p.173 woont A. van Moorsel in 
1893 op de boerderij en vertrekt op 17 mei 1893 
met zijn gezin naar Warmond. In 1907 is Knor-
renburg afgebroken2. Het is niet bekend of er die 
laatste jaren nog bewoning is geweest op de boer-
derij. Wel valt nog te melden dat de bekende Sas-
senheimse bollenkweker en -exporteur J.A. van 
der Voort, oprichter van het gelijknamige bollen-
bedrijf, op 27 december 1880 op Knorrenburg is 
geboren6, 10, 14. 
Wat betreft type boerderij lijkt Knorrenburg ver-
want aan het zogeheten Rijnlandse krukhuis-
model. Hoofdkenmerk hiervan is een L-vormige 
bouw. Soms met varianten daarop (T- en Z-vorm). 
Ook was er soms een losstaand zomerhuis bij (ref. 
Wikipedia). Daar verbleef men ’s zomers, maar 
ook de zuivelbereiding vond daar plaats. Veel van 
deze zomerwoningen werden door de komst van 
zuivelfabrieken overbodig en zijn afgebroken. Wat 
verder ook opvalt is dat de oriëntatie van de boer-

derij afwijkt van die van de meeste andere boerderijen uit de directe omgeving aan de Hoofdstraat. 
Die staan alle met het woongedeelte naar de Hoofdstraat gericht 
en met de lengteas haaks erop. Ze liggen echter niet direct aan de 
Hoofdstraat, maar een stuk ervanaf, zodanig dat ze nog net op de 
rand van de strandwal staan en aan de achterzijde grenzen aan het 
veen van de lager gelegen strandvlakte. Knorrenburg daarentegen 
loopt min of meer parallel aan de Hoofdstraat met een woongedeel-
te aan de noordzijde (afb. 9 en 10). Het hoofdpand had twee kadas-
ternummers11: nr. 194 ‘huis + erf’ en nr. 195 ‘huis’. Zie de afbeelding 
hiernaast waar het stippellijntje dat nr. 194 verbindt met het los-
staande bak- of zomerhuis aangeeft dat ze bijelkaar horen.
De naam 'Knorrenburg' verwijst naar knor (knar, knoest of klomp)8. 
Dat is een oude benaming voor de bovenkant van een geknotte wilg of van de bundel stronken die 
vlak boven de grond achterblijft na het afzagen van de takken van elzen (geriefhout). Perceel 199 
op de kaart uit 1832, tussen Knorrenburg en de Zandsloot, staat in de leggers11 omschreven als 
‘Bosch’. Het perceel 201 aan de overkant van de Knorrenburgersloot staat omschreven als ‘Wei-
land’. Deze sloot is een zijsloot van de Zandsloot en kent verschillende benamingen. 
In 1832 is het de Watering van de Warmerdampolder11, later komt ook de naam Vaarsloot voor15 
en in 1916 spreekt de gemeente van Knorrenburgersloot8. Deze laatste naam hebben we in dit 
artikel gebruikt. In het boek Boerenpraat van Ingrid Langeveld2 staan twee foto’s van omstreeks 

Afb. 7.   Advertentie in het Leidsch Dagblad van 10 
april 1893.
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1900 waarop Knorrenburg te zien is. Een van deze foto’s staat hieronder afgebeeld (afb. 8). Het is 
een panoramafoto, genomen vanuit oostelijke richting in het bollenland. De andere foto is afb. 14. 
Deze foto’s, samen met de kaarten (afb. 3-6) en de overige geraadpleegde bronnen, bevestigen wat 
in feite al min of meer bekend was, nl. dat boerderij Knorrenburg links aan het eind van het pad 
lag, dat vanaf de Hoofdstraat naar de Knorrenburgersloot liep. Dat pad is de tegenwoordige Zuider-
straat en liep iets ten noorden van het perceel waar in 1924 de St. Bernardus werd gebouwd. Voor 
alle duidelijkheid: de tegenwoordige Zuiderstaat ligt iets ten zuiden van de vroegere Zuiderstraat, 
die aangelegd is tussen 1905 en 1910 en eind jaren ’70 is afgebroken8.

de KijKriCHting van Monet, vergelijKing van de SCHilderijen en de Foto
Als we beide schilderijen (afb. 1 en 2) met elkaar vergelijken dan vallen behalve de stijlverschillen 
een aantal zaken op. Allereerst zijn beide schilderijen vanuit vrijwel dezelfde kijkrichting geschil-
derd. Verder is Monet bij het tweede schilderij (afb. 2) meer naar achteren gaan staan in de zicht-
lijn. De sloot op afb. 1 zien we op afb. 2 niet meer direct, maar vormt wel de scheiding tussen het 
weiland (groen) op de voorgrond en de bollenveldjes voor de boerderij. Deze scheiding of sloot 
maakt een kleinere hoek met de horizon dan de sloot op afb. 1, doordat Monet blijkbaar ook nog 
een klein beetje meer naar links is gaan staan. Zijn perspectief is op afb. 2 zodanig gedraaid dat 
de huizen uiterst rechts nu meer in beeld komen, de boerderij in het midden komt en de bomen 
geheel links tot aan de rietschelft buiten beeld vallen. Verder zien we dat de kruinen van de hoge 
bomen op beide schilderijen alle naar links afwijken. Ze zijn kennelijk scheefgegroeid door de over-
wegend westenwinden en wijzen daarom van west naar oost. Op het schilderij bij afb. 1 komt het 
zonlicht van linksboven, vanuit zuidoost. Dat is ook te zien aan de schaduw van de loopplank over 
de sloot. Monet legde dus vanuit oostelijke richting de boerderij op het doek vast en we kijken op 

Afb. 8.   Boerderij Knorrenburg omstreeks 1900 (zie pijl 1). De bollenschuur bij pijl 2 is van de Gebr. Van Zonneveld 
& Co. Ter verdere oriëntatie: op de foto loopt, net iets boven het midden, de Hoofdstraat van links naar rechts. 
De hoge bomen bij pijl 3 staan bij en naast Knorrenburg. Deze pijl wijst ook naar een bord dat op twee palen in 
het bollenland staat met daarop de tekst C.J. SPEELMAN & SONS BULBFARMS. Blijkbaar is dit dan nog teelgrond 
van Speelman, later is dit bollenland van de Gebr. Van Zonneveld en Philippo (Z&P). In 1886 was dit nog weiland.  
Het witte figuurtje onder het bord staat op het pad dat van Knorrenburg naar de Hoofdstraat loopt. Tussen 
het bollenland en de boerderij moet de Knorrenburgersloot lopen. De rietschelften bij 4 vormen daarvoor ook 
een aanwijzing, die stonden meestal op een vaste plek aan een vaarsloot, wat de aan- en afvoer van het riet 
en ook de bollen makkelijker maakte. De lengteas van de boerderij loopt vrijwel parallel met de sloot en de 
Hoofdstraat. De muren van de boerderij zijn wit gepleisterd, terwijl ze op de schilderijen van Monet nog de rode 
baksteenkleur hebben. De witte muren zijn wellicht verklaarbaar uit het feit dat de boerderij in 1893 eigendom 
is geworden van de Gebr. Van Zonneveld, die in 1896 de witte bollenschuur ervoor lieten bouwen7.
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beide schilderijen tegen de oostelijke zijmuur en de noordoostelijke voorgevel aan. De  knotwil-
gen links van de boerderij op afb. 1 staan langs het pad dat naar de Hoofdstraat loopt. Volgens de 
kadastrale leggers11 was de erfafscheiding ter weerszijden van dit pad een smalle strook ‘bosch’, 
evenals het eind van het pad bij de sloot. Deze sloot (afb. 1) is de Knorrenburgersloot. Dat leiden 
we ook af uit de afb. 5, 6 en 8. In de sloot drijven gekopte tulpenbloemen, die lijken er vanaf de 
slootkant ingewaaid te zijn. De donkere band aan de overzijde van de sloot is de weerspiegeling van 
de slootkant in het water. Het bijgebouwtje op de kaart uit 1832 (afb. 5) zien we op geen van beide 
schilderijen. Het zou in de zichtlijn richting zijmuur moeten staan, maar we kijken gewoon tegen de 
oostelijke zijmuur van de boerderij aan. Het is blijkbaar weg (afb. 9 en 10). Op kaarten van 1850 en 
later zien we het ook niet meer ingetekend. Links tegen het eind van de zijmuur is op de schilderijen 
wel een aanbouwtje te zien (boenhok?), maar dat komt niet overeen met de locatie van het bak- of 
zomerhuisje op de kaart uit 1832. Overigens is dit aanbouwtje in 1900 al weer verdwenen (afb. 10). 
Op de uitvergrote afbeeldingen van de boerderij van zowel het schilderij als de foto (afb. 9 en 10) 
zien we een sterke overeenkomst in de positie van de ramen in de zijmuur. Verder valt natuurlijk 
ook direct op dat de muren van de boerderij op de foto wit zijn (afb. 8 en 10).

Afb. 10.   Uitvergroot fragment van afb. 8. De gele pijlen wijzen naar 
de ramen in de oostelijke zijmuur. Hieruit blijkt dus dat aan de noord-
oostzijde zich een woongedeelte bevond. Rechts achter de kap van de 
hooiberg zien we de achterzijde van de bollenschuur van de Gebr. Van 
Zonneveld & Co.

Afb. 9. Uitvergroot frag-
ment van afb. 1. De gele 
pijlen wijzen naar de 
ramen in de oostelijke 
zijmuur.

Afb. 11. De bollenschuur van de 
Gebr. Van Zonneveld & Co gezien 
vanaf de Hoofdstraat. De schuur 
is in 1896 gebouwd op het per-
ceel tussen boerderij Knorrenburg 
en de Hoofdstraat. De afrastering 
met palen geeft de grens met de 
Hoofdstraat aan.
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Waar Stond Monet en Wat WaS zijn perSpeCtieF?
Als uitgangspunt voor de positiebepaling van Monet nemen we de minuutkaart uit 1832 (afb. 12), 
omdat de panden van De Oude Post erop staan, die zoals zal blijken, van belang zijn. Het bak- 
of zomerhuis vlak naast Knorrenburg op deze kaart laten we buiten beschouwing omdat dit na 
1850 verdwenen is. In het voorgaande is al duidelijk geworden dat Monet vanuit oostelijke richting 
naar Knorrenburg keek. Een tweede aanknopingspunt voor de plek waar Monet stond vormt de 
Knorrenburgersloot onderaan op het eerste schilderij (afb. 1), hij stond er nl. vlak voor. Deze sloot 
maakt een scherpe hoek met de onderkant van het schilderij, waardoor linksonder nog een schuin 
strookje groen is te zien waarin bovendien het schilderij is gesigneerd. Monet moet voor het eerste 
schilderij ongeveer op de plek van de rode ster hebben gestaan. De rode gestreepte zichtlijnen 
in afb. 12 geven zijn gezichtshoek aan met als derde aanknopingspunt dat het huisje, dat uiterst 
rechts op afb. 1 nog net te zien is, van De Oude Post moet zijn. Leidend bij deze positiebepaling 
is dat de verhouding van de lijnstukken van de horizon links en rechts van de boerderij ca. 2 : 1 is.
Bij het tweede schilderij (afb. 2) is hij verder naar achteren gaan staan en iets naar links. Zijn ge-
zichtshoek is naar rechts gedraaid en iets kleiner. Door deze verandering in positie en kijkrichting 
zien we bij afb. 2 de brede strook groen weiland op de voorgrond en komen de panden van De 
Oude Post meer in beeld. De boerderij staat nu in het midden van de horizon. De groene ster met 
bijbehorende zichtlijnen geven de tweede positie en het perspectief van Monet aan. Het blijven 
echter benaderingen, weliswaar zo goed mogelijk door zorgvuldige vergelijking van de schilderijen 
met de kadastrale kaart, rekening houdend met de perspectiefwerking. Monet was kunstschilder, 
geen landmeter, hij gaf impressies weer. Toch is de overeenkomst tussen beeld en kaart verrassend 
goed.
De posities van Monet vertaald naar de huidige situatie geven het volgende beeld: de rode ster is 
iets ten zuiden van de brug in de Knorrenburgerlaan, aan de oostkant van de Knorrenburgersloot 
en de groene ster is ongeveer aan de rand het schoolplein voor de basisschool Het Sterrenwerk 
(voorheen De Kinderburg), tegen de Knorrenburgerlaan aan. Zie ook afb. 16.

Afb. 12. Uitvergroot fragment van de minuut-
kaart uit 1832. Onder loopt van links naar 
rechts de Knorrenburgersloot, die uitmondt 
in de Zandsloot rechts. De donkere rechthoek 
links onder het midden is Knorrenburg. De 
bijgebouwen direct eromheen zijn na 1850 
verdwenen. De panden rechtsboven aan de 
Hoofdstraat zijn resp. De Oude Post en boer-
derij Postwyck. De percelen met de nummers 
188, 189 en 190 staan in de leggers11 te boek 
als ‘bosch’, bomen dus ter weerszijden en aan 
het eind van het pad. Deze bomen (knotwil-
gen) zien we op afb. 1, links van de boerderij. 
Op afb. 2 vallen ze links van de rietschelft bui-
ten beeld. Perceel nr. 201, waar Monet stond, 
is ‘weiland’11 evenals perceel 207. Beide plek-
ken waar Monet stond (weiland) waren om-
geven door sloten. Er was geen brug, dus hij 
zal zeer waarschijnlijk wel de loopplank (zie 
afb. 1) hebben moeten gebruiken om er te 
komen. De zwarte loodrecht op elkaar staan-
de lijnen horen bij het coördinatenstelsel van 
de kadastrale kaart en geven de richtingen 
noord <-> zuid en oost <-> west aan.
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Afb. 13.  Een ingekleurde an-
sichtkaart uit ca. 1898. 
Links zien we de achterzijde 
van de bollenschuur van de 
fa. Roozen aan de Hoofd-
straat. Rechts ervan de ach-
terzijde van het dubbele 
woonhuis dat later Twin’s 
Home zou gaan heten. De 
rode pijl wijst naar boerderij 
Knorrenburg aan de overzij-
de van de Hoofdstraat. 
Uiterst rechts de contouren 
van twee rietschelften.

Afb. 14. Knorrenburg (1) omstreeks 1900. Bij (2) zien we de achterzijde van de bollenschuur van de Gebr. Van 
Zonneveld & Co, bij (3) de bollenschuur van Herman Baartman, bij (4) boerderij Postwyck en bij (5) het witte 
huisje van Drost bij de brug over de Zandsloot, nu Hoofdstraat nr. 100. Bij (6) zien we de contouren van een 
rietschelft. De afbeelding is afkomstig uit een verkoopfolder van de fa. Speelman.

Afb. 15.  De situatie rond 1978. 
Het terrein waar ooit Knor-
renburg stond (zie rode ster) 
is bouwrijp gemaakt voor de 
aanleg van een nieuwe woon-
wijk. Alle bollenschuren en de 
woningen van de oude Zui-
derstraat zijn afgebroken. De 
blauwe pijl wijst naar De Oude 
Post. Links de hoogbouw van 
de nieuwe Bernardus. 
De brede sloot op de voor-
grond is de Zandsloot. De 
zijsloot naar links is de Knor-
renburgersloot. De rode en 
groene pijlen geven globaal de 
plekken aan waar Monet ge-
staan moet hebben.

de Situatie na  Monet
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Afb. 16. De huidige situatie (kadasterkaart17). De witte ster geeft de plaats aan waar Knorrenburg stond. Dat 
was dus op de plek waar nu de woningen Zuiderstraat 1-5 zijn, tegen de achterliggende Philippostraat aan. De 
rode en de groene ster (bij 1 en 2) geven de plaatsen aan waar Monet gestaan of gezeten moet hebben toen 
hij boerderij Knorrenburg schilderde. Dat is voor afb. 1 iets ten zuiden van de brug in de Knorrenburgerlaan, 
aan de oostzijde van de sloot (rode ster). Voor het tweede schilderij (afb. 2) moet hij ongeveer vooraan bij het 
schoolplein van de basisschool Het Sterrenwerk (voorheen De Kinderburg) gestaan hebben, tegen de Knor-
renburgerlaan aan en tegenover de inrit naar woonerf Knorrenburg (groene ster). De gele pijl wijst naar het 
gebouw Oude Post aan de Hoofdstraat, de witte naar de Knorrenburgersloot. De rode pijl wijst naar woonerf 
Knorrenburg, dat historisch gezien in feite dus aan de verkeerde kant van de sloot ligt.

Afb. 17. De huidige situatie 
in oostelijke richting gezien 
vanuit een bovenverdieping 
aan de achterzijde van de Van 
Zonneveldstraat. We kijken 
op de zijmuur van Zuider-
straat nr. 1, waar ooit Knor-
renburg stond. Links ervan de 
Philippostraat (donkergrijze 
daken) en rechts de Zuider-
staat (gele straatstenen). Het 
gebouw geheel rechts achter 
de boom behoort bij het Ver-
pleeghuis van de Bernardus. 
De rode daken van de huizen 
op de achtergrond zijn van 
resp. woonerf Knorrenburg 
(links) en Geestburg (rechts).
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Afb. 18. Deze foto uit ca. 
1892 bevindt zich in het 
beeldarchief van Stichting 
Oud Sassenheim16 on-
der nr. F3285. Het is een 
panoramafoto genomen 
vanuit het bollenland 
aan de noordkant van  de 
Wasbeekerlaan, westelijk 
tegenover de locatie waar 
later de watertoren is ge-
bouwd.
We kijken richting Hoofd-
straat. Achter de hoge bo-
men zien we links de con-
touren van het dubbele 
woonhuis dat later Twin’s 
Home zou gaan heten.
Rechts daarvan, ook ach-
ter de bomen, de bollen-
schuren van de fa. Roozen 
en verder naar achteren 
van Speelman. Het witte 

huis (zie rode pijl) was niet boerderij Knorrenburg zoals tot voor kort werd aangenomen, maar was het tuin-
manshuis dat bij de voormalige r.-k. schuilkerk hoorde, die daar tot 1870 stond. Tuinmanshuis + begraafplaats 
bleven na sloop van de schuilkerk bestaan13. De hoge bomen markeren de oude begraafplaats die bij deze kerk 
hoorde. Zowel de vorm als de plaats van het witte huis blijken niet overeen te komen met die van Knorrenburg. 
Dat lag vanuit het perspectief op deze foto veel meer naar rechts en valt buiten het rechterkader van de foto. 
Hoe we tot deze conclusies zijn gekomen zullen we in een volgend artikel precies uiteenzetten.

tot Slot
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