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21e jaargang no. 3 september 1985 

Kiezels onder de Kaak 
door P.C. Beunder 

Een waarneming in het oude centrum van Woerden omtrent een pré-Romaans bouwfenomeen. 

Inleiding 
In februari 1985 werd, gedurende de restauratie van het museum, te weten het vroegere stadhuis, nog een stukje 
fundering bekeken van de westgevel van dat gebouw. Deze muur, aan de kerkzijde dus, vertoonde nogal wat 
scheuren door verzakking. Funderingontgraving over enkele meters gaf een niet alledaagse constructie te zien. 
Deze wordt hierna beschreven. Het gaat om een zogenaamde bekistingsfundering. 
Dat houdt in, dat er op onderlinge afstand twee tufsteenmuren zijn opgetrokken, waartussen bijvoorbeeld grove 
kiezel ligt opgesloten. Een dergelijke techniek wordt gehanteerd wanneer men niet of niet voldoende over 
bouwmateriaal van een bepaalde en gewenste grootte kan beschikken. 
Omdat de bovenzijde van deze aangetroffen funderingsconstructie een ingerotte indruk maakte, waardoor de 
samenhang met de muur erboven te wensen overliet, hebben de restaurateurs (architectenbureau Van der 
Sterre-Peetoom) de fundering in fasen doen ontgraven, wegnemen en vervangen door een hechte baksteen
constructie, die weer goede samenhang vertoont met de opgaande muur erboven. 
Hierbij is door mij de volgende waarneming gedaan. 

Afb. 1. Het stadhuis, getekend door Jan de Beyer in 1749, met links het aanpalende koor van de Petruskerk. 
Coli: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 
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De bekistingsconstructie 
Op ongeveer 30 cm. onder het maaiveld, dat is ter plekke een straatje op al iets aflopend kerkhofniveau, ging de 
baksteenbouw van de westgevel van het oude raadhuis over in een tufsteenblokkenmuur met een hoogte van 
circa 50 cm. Daaronder bevond zich nog een circa 10 cm. dikke laag grove tot zeer grove kiezel, die overal, en 
hier en daar tot 10 cm., buiten de tufstenen muur uitstak. Hieronder, dus op circa 90 cm. diepte gelegen, bevond 
zich een laag van onbekende dikte, die bestond uit enigszins humeuze met en door brandsporen zeer zwarte 
kleigrond, waarin zo te zien zonder enig verband en stratigrafie (afzonderlijke gelaagdheid) tal van Romeinse 
bouwmatenaien weruen aangetrouen. nieronuer uevonuen zich geueeiten daKpannen (teguiae), vorsten 
(imbrices) en tegels (lateres), waaronder 4 gestempelde exemplaren, maar vrij weinig ander Romeins materiaal, 
enkel wat ceramiek en geen materiaal uit latere tijden. 
Na verwijdering van de tufsteenblokken bleek dat zich hierachter een opeenstapeling van grote (tot 30 à 40 cm. 
doorsnede) en kleinere kiezels of veldkeien lag met een breedte van minimaal 40 cm., waarachter weer tufsteen 
was opgestapeld. 
Hier en daar bevond zich tussen de kiezels een brok breuksteen (soort leisteen of Schiefer), nogal wat Romeins 
baksteenbouwpuin behorend tot de hiervoor genoemde categorieën en hier en daar een stukje Romeinse 
ceramiek. 
Het materiaal waarmee de ruimten tussen de kiezel was opgevuld, was niet overal hetzelfde. Achter de bovenste 
drie lagen tufsteen en ook tussen de voegen van de tufsteenblokken zelf bevond zich een humeuze zanderige 
grond met boomwortels en wortelsporen. Het geheel maakte een ingerotte indruk. 
Meer naar onderen lag hier en daar zuiver geel grof zand tussen de kiezel en waren de tufblokken gemetseld met 
schelpkalkmortel. Op andere plaatsen was hiervoor schone klei gebruikt, maar de noordelijkste 3 à 4 meter 
vertoonde de kiezelkern nog een hechte samenhang door de steenharde schelpkalkmortel. 
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Aß. 2. Liggingssituatie van de tufsteenbekistingsfundering. 
Tekening: P. C. Beunder, Bodegraven. 
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Aß. 3. Schema van de doorsnede van de bekistingsfundering. 
Tekening: P.C. Beunder, Bodegraven. 

De situering van de bekistingsfundering 
Op afbeelding 2 is geprobeerd de bij de waarneming aangetroffen verschijnselen te tekenen in hun situatie ten 
opzichte van het huidige gebouw en omgeving. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. 

- Voor zover kon worden nagegaan vormde de tufsteenbouw een goed samenhangend geheel, alhoewel de 
blokken allerhande formaten hadden met een lengte zo tussen de 20 en 40 cm., een breedte tussen 15 en 20 cm., 
maar voor het merendeel een dikte van circa 9 cm. Hoewel de hoekpunten van de blokken soms redelijk scherp 
behakt waren, vertoonde het geheel, ook door mortelsporen op de uitwendige vlakken, een secundair karakter. 
- Over de gehele lengte werd nergens een aanzet westwaarts of anderszins in buitenwaartse richting 

geconstateerd. Of dit oostwaarts wel het geval was, kon niet worden nagegaan. 

\ 

Aß. 4. Bovenaanzicht van de bekistingsfundering; tufsteenblokken (ook broodjes) gedeeltelijk verwijderd; let op de naar buiten 
stekende onderste laag kiezel 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 
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Aß. 5. Zijaanzicht van de bekistingsfundering; tufsteenblokken (ook broodjes) gedeeltelijk verwijderd 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 

- Opmerkelijk was ook dat de tufsteenfundering zich niet bevond onder de laatste 1 '/2 meter van het zuideinde 
van de westgevel. 
- De tufsteenfundering kon noordwaarts worden gevolgd ongeveer tot aan de aanzet van de muur (westgevel) 

van de achterste aanbouw van het museum, hier bouwfase 3 genoemd. 
Hier lag een grote bakstenen put en bij bouwfase 3 was verder gebruik gemaakt van een totaal uit bakstenen 
bestaande fundering met voeting. Of hieraan voorafgaande de tufstenen constructie aanwezig was en is 
verwijderd, kon niet worden nagegaan. 
— Al met al is er sprake van een tufsteenbekistingsconstructie over circa 12 meter. 
— Tenslotte is het nog belangrijk te vermelden dat de westgevel van het huidige gebouw en de bekistingsfun
dering niet geheel parallel liepen. De noordelijkste 5 meter begon de bestaande muur de tufsteenconstructie te 
overbouwen, dat wil zeggen de huidige muur kwam steeds meer van het centrale kiezelgedeelte op de buitenste 
tufsteenbekleding te staan. Deze vertoonde in steeds sterker mate de neiging tot kantelen. Over de laatste (dat is 
de meest noordelijke) 3'/2 meter was een en ander zo uit z'n verband geraakt, dat daar in later tijd opnieuw is 
ingeboet, zij het op zeer slordige wijze, zodat tufsteen, baksteen, Romeinse baksteen en kiezel hier als 
kiezelbeklamping fungeren, bijeengehouden door grond (!). De hierachter liggende kiezel vertoont nu juist een 
zeer hechte samenhang door keiharde mortel, zodat de indruk bestaat dat bij de bouw van deze fase 2b, de 
oorspronkelijke tufsteenconstructie verbeterd zou kunnen zijn. 

De vondsten (dakpanstempels) 
Zoals hierboven bij de waarnemingsbeschrijving reeds is opgemerkt, werd bij het uitgraven naast de fundering 
nogal wat Romeins bouwpuin aangetroffen van opmerkelijk grote afmeting. Het stratum (lagenpakket) hier lijkt 
te zijn aangebracht door ophoging of liever afschuiving (egalisatie). 
De vergraving naast het noordelijk gedeelte, te weten bouwfase 2b, vertoonde een gewijzigd beeld. Hier kwam 
hoegenaamd geen Romeins bouwpuin meer te voorschijn. Dat zit kennelijk in de inboeting verwerkt en er 
bevond zich veel meer bruinachtige bovengrond in de uitgeworpen aarde met veel menselijke skeletfragmenten, 
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zodat bij dit laatste werk in elk geval een of de begraafplaats werd geroerd. Door het grote verschil hier met het 
originele werk, kan het heel wel zijn, dat bij de bouw van bouwfase 2b hier nog geen begravingen hadden plaats 
gevonden. Te meer omdat onder de kiezelfundering hier het Romeinse stratum van bouwfase 1 weer aanwezig 
was. 
Zoals gezegd werden behalve de Romeinse baksteenpuingedeelten geen andere Romeinse mobilia (gebruiks
voorwerpen) aangetroffen, enkele fragmenten ruwwandige ceramiek uitgezonderd. Van enige stratigrafie was op 
dit niveau nog niets te zien. 
De vier aangetroffen dakpanstempels kunnen als volgt worden gedetermineerd. 

1. EXGRINI, Exercitus Germanicus Inferior, reliëf, geproduceerd in de centrale pannenbakkerij op de 
Holdeurn te Nijmegen, identiek aan Holwerda/Braat 1946, pi. XXIX — 55, ingedrukt op een 
fragment van een vorst, datering: 2e helft van de 2e eeuw, zie afbeelding 6. 

2. EXGERINF, Exercitus Germanicus Inferior, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan 
Holwerda/Braat 1946, pi. XXVIII — la, gedeelte dakpan, 3e kwart van de 2e eeuw, zie afbeelding 7. 

3. EXGERINI, Exercitus Germanicus Inferior, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan Hol
werda/Braat 1946, pi. XXVIII — 19, fragment vorst, 3e kwart van de 2e eeuw, zie afbeelding 8. 

4. SUBDIDIIVLICOS, sub Didius Iulianus consularis, hol, eveneens uit de Holdeurn, identiek aan 
Holwerda/Braat 1946, pi. XXX — 1, groot gedeelte dakpan, datering: rond 180 na Chr., zie 
afbeelding 9. 

Aß. 6. Exercitus-stempel, reliëf, identiek aan Holdeurn 29 - 55. 
Foto: P. C. Beunder, Bodegraven. 

Aß. 7. Exercitus-stempel, hol, identiek aan Holdeurn 28 - la. 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 
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Afl>. 8. Exercitus-stempel, hol, identiek aan Holdeurn 28 - 19. 
Foto: P.C. Beunder, Bodegraven. 

Aß. 9. Stempel van Didius Iulianus, hol, identiek aan Holdeurn 30 - 1. 
Foto: P. C. Beunder, Bodegraven. 

Op zichzelf hebben de stempels weinig te zeggen, enkel dat de ondergrond is samengesteld met behulp van 
materiaal uit een betrekkelijk homogeen complex, oorspronkelijk te dateren in de 2e heft van de 2e eeuw. 

Enkele interpreterende opmerkingen 
— De oorsprong van het bouwmateriaal en de datering van de bekistingsfundering. 
Het aantreffen van een tufsteenbekistingsconstructie, als hierboven beschreven, is in geen geval een alledaagse 
zaak. In tegendeel. In het westen van ons land is zulk een bouwwijze een zeer zeldzaam verschijnsel. 
Hoewel deze techniek in de Romeinse bewoningsperiode ook hier bekend was, valt dit tijdsbestek als datering 
voor ons fenomeen af. Als redenen hiervoor kunnen gelden: 

— de betrekkelijk hoge ligging van de fundering; 
— de aard van de ondergrond van de fundering: geen duidelijke stratigrafie, ophoging met geroerde 

„bovengrond" en geen deugdelijke onderheiing; 
— ook komt een dergelijke bouwwijze in en rond de Limes-(grens)castella in het westen van ons land, 

exact gezien, hoegenaamd niet voor; 
— nog aangevuld met de omstandigheid dat de constructie zo gaaf, dat wil zeggen niet weggesloopt, 

werd aangetroffen; 
— de samenstelling van de kiezelvulling met allerhande andersoortig materiaal, tesamen met de 

veelvormigheid van de tufsteenblokken is niet specifiek Romeins; 
— tenslotte de noord-zuid ligging van de constructie, als oriëntering identiek aan de Petruskerk. 

Voor de bouw van de eerste stenen abdij in Egmond, circa 950, werd kennelijk al weer tufsteen uit de originele 
winplaatsen, onder andere het Brohldal uit de zuidoostelijke Eifel, aangevoerd, in navolging van de kerkbouw in 
het oosten van ons land1). 
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Tot circa 1200 zien we dan ook, dat voor de na circa 1000 gebouwde kerkjes en kerkelijke gebouwen tufsteen in 
min of meer ruimere mate is aangewend. Ik noem nog even als voorbeeld van latere of laatste (hoogtepunt van) 
volledige tufsteenbouw, de abdijkerk van Rijnsburg, die in 1183 werd voltooid. 
Het Woerdense materiaal geeft een andere indruk. Het lijkt er sterk op dat het, in al zijn schakeringen, niet direct 
afkomstig is uit originele winplaatsen, maar is gehaald uit een Romeins castellum, in dit geval vrijwel zeker 
Woerden zelf, dat wil zeggen de directe omgeving van de waarnemingsplaats. 
Kennelijk heeft het Woerdense castellum, als alle andere castella aan de Limes rondom, ook een 
steenbouwperiode gekend, al is de dispositie daarvan tot op heden nog niet vastgesteld. Wel kunnen de hierboven 
beschreven dakpanstempels heel goed als specima van hierbij gebruikt bouwmateriaal gelden. En misschien 
wordt de exacte localisering van deze steenbouwperiode nog wel extra bemoeilijkt door het rigoreuze hergebruik 
van het bouwmateriaal, zoals hier is gebeurd. Op grond van een en ander zou een datering van het aangetroffen 
bouwfenomeen, onze tufsteen bekistingsmuur, zo tussen 700 en 1000 het meest in aanmerking komen. Voorwaar 
geen kleinigheid. 

— De fundering en het huidige gebouw. 
Van het huidige gebouw is alleen bekend dat het in 1501 als raadhuis is gebouwd2). Toch ziet het er naar uit dat 
met de herberg, die sedert 1465 in voorkomende gevallen dienst deed als raad- of stadhuis, hetzelfde gebouw 
werd bedoeld, althans een gedeelte ervan3). Omdat verdere schriftelijke gegevens ontbreken, zullen we proberen 
door bestudering van het exterieur van het gebouw nog wat meer te weten te komen. We dienen daarvoor de 
westgevel in ogenschouw te nemen, omdat de oostgevel door beklamping met een moderne baksteen en 
aangepaste muurankers, kennelijk terzelfder tijd aangebracht als de bouw van bouwfase 3 (zie afbeelding 2) aan 
de achterzijde van ons museum, zijn oorspronkelijke aanblik heeft verloren. 
De achtergevel is derhalve uit het zicht geraakt. De voorgevel vertoont de ornamenten, die ter gelegenheid van de 
bouw, c.q. verbouwing tot stadhuis in 1501, werden aangeschaft4). 
De westgevel echter, waarvan het fundament ons nu een blik in het verleden vergunt, laat door de aldaar 
zichtbare schakeringen in stijl en bouwmateriaal ons toe een globale periodisering te onderscheiden. 
Het middengedeelte, afbeelding 2, bouwfase 1, is door het groot formaat baksteen (26 x 12'/2 x 5V2 cm.) en de 
zware op betrekkelijk geringe hoogte aangebrachte muurankers, te kenschetsen als het oudste gedeeite en 
wellicht te beschouwen als behorend tot de herberg uit 1465. De bouwtijd van dit stuk moet echter halverwege 
de 14e eeuw, circa 1350 dus (of in of na 1372 nog?!) liggen. Het voorste stuk, 1 'j2 meter, van deze gevel moet met 
de bouw van het stadhuis zijn opgetrokken in 1501. 
Het baksteenformaat (22 x 10V2 x 5 cm.) en het donkere hardgebakken materiaal weerstreeft deze datering niet 
(zie afbeelding 2, bouwfase 2a). De verhoging van het geheel in de jaren 1608 tot 1610, moet wel samengevallen 
zijn met de eerste aanbouw naar achteren (zie afbeelding 2, bouwfase 2b). Het baksteenformaat is hier 18 x 8'/2 x 
3'/2 cm., wat eveneens heel goed bij de bouwdatering aansluit. Tevens valt hier de onderscheiden 
muurbeankering op. De tweede aanbouw noord- of achterwaarts moet van veel later tijd zijn, gezien de 
onderscheiden bouwstijl en het gebruik van machinale baksteen, formaat 22 x 10'/2 x 5 cm. (zie afbeelding 2, 
bouwfase 3). Kennelijk heeft ten tijde van deze bouw een restauratie van de oostgevel plaats gevonden, waarbij 
deze is beklampt met dezelfde steensoort als bouwfase 3. 
Bekijken we nu nog even de westgevel in samenhang met de beschreven funderingsconstructie, dan valt het 
volgende op te merken. Bij de bouw van „de herberg" is kennelijk gebruik gemaakt van een deel van de 
bekistingsfundering. Of deze fundering, voorafgaande aan deze door mij geschatte bouw van circa 1350, nog een 
ander gebouw heeft gedragen, valt niet op te maken. Het lijkt van niet. De inrotting van de bovenste lagen van de 
bekistingsfundering doet vermoeden dat het oorspronkelijke gebouw, waarvan het opgaande muurwerk 
eveneens met deze vultechniek kan zijn samengesteld of met behulp van enkel tufsteen moet zijn opgetrokken, na 
afbraak tot aan of net onder het maaiveld wel heel lang onbenut moet hebben gelegen. Zonder degelijke 
consolidering van de toplaag van de bekistingsconstructie is de bouw van „de herberg" aangevat. Bij de aanvang 
van bouwfase 2b heeft men in elk geval de 3>/2 meter bekistingsfundering noordwaarts benut. Het lijkt erop dat 
deze bij die gelegenheid werd versterkt, maar overbouwing in de lengterichting noordwaarts naar het westen 
maakte later een, zeer slordig uitgevoerde, inboeting noodzakelijk. 
Al met al kan men, bij gebrek aan exacte schriftelijke gegevens, zeggen, dat op de onderste delen (de 
tufsteenbekistingsfundering) van een zeer oud (tussen 700 en 1000 opgetrokken) gebouw, na een lange periode 
van „braakligging", circa 1350 de kern van het huidige museum werd opgetrokken. 
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— De fundering en de Romeinse bewoning. 
Zoals hierboven is beschreven, bestaat de ondergrond van de bekistingsfundering uit een stratum met enkel 
Romeins bouwpuin, dat vóór de bouw geëgaliseerd of aangehoogd kan zijn. 
De bouwmaterialen van de constructie zelf moeten wel zeker secundair aangewend Romeins bouwmateriaal 
zijn. Ook de gemêleerde samenstelling duidt hier sterk op. 
Bezien we de positie van de bekistingsfundering ten opzichte van de opgravingen aan de Groenendaal in 19785) 
en die aan de noordzijde van de Petruskerk op het kerkhof in 19806) dan ziet het er naar uit dat het bij de 
fundering behorende gebouw niet heel ver van de Romeinse Rijnoever, op een zandige ondergrond lag 
gesitueerd. Bekijken we de onderhavige plaats in samenhang met de meest recente bedding van deze rivier (de 
Rijnstraat), dan zien we eveneens dat het betreffende gebouw ongeveer aan de afdaling naar de Rijnoever is 
gelegen. 
Het zou goed kunnen zijn dat we „het gebouw" gissenderwijs in de pretentura (het voorste gedeelte) van het 
Romeins castellum moeten zien gesitueerd. 

— De fundering en de kerk. 
Nemen we de ontstaansgeschiedenis van de Petruskerk, zoals deze door G. de Klerk is beschreven, min of meer 
als leidraad aan7), dan moet zich in 1202, in het westelijk gedeelte van het schip van de Petruskerk, een 
eenvoudige rechthoekige zaalkerk met versmald rondgesloten koor hebben bevonden. 
Dit kerkje moet dan wel van tufsteen zijn gebouwd. Over een fundering waarin kiezel is verwerkt, wordt niet 
gerept en dit materiaal is door mijzelfbij periodieke waarnemingen tijdens de restauratie, noch in de resterende 
kolomfundering, noch in de muurfundering opgemerkt. 
De tufstenen muurresten die bij graafwerkzaamheden in de Heilig Cruyskapel werden aangetroffen, lagen onder 
een afwijkende hoek met het kerkgebouw en duiden mogelijk op een oudere kerk8). Ook hierbij is geen sprake 
van een bekistingsfundering met kiezel. In tegendeel alles reguliere tufsteenbouw. 
Welk tijdsbestek de onderlinge chronologie van beide tufstenen constructies heeft beslagen, is door de summiere 
opgravingsgegevens niet exact na te gaan. Als v/e echter aannemen, dat beide gebouwtjes een tijdlang hebben 
gefunctioneerd, dan kan de bouwtijd van de oudste variant rond het midden van de 1 Ie eeuw (na de troebelen 
van 1049 of zelfs 1018?) hebben gelegen. Een tijdstip, gerelateerd aan de aangetroffen techniek, dat zich goed laat 
vergelijken met kerkbouwsporen in andere plaatsen van ons land9). 
Brengen we nu onze kiezelfundering met bekistingsmuur weer in de beschouwing, dan kunnen we zeggen, dat de 
meest voorkomende tijdsperiode, waarin in het westen van ons land gebouwd werd met behulp van deze 
techniek, de 9e en de 10e eeuw is. 
Enkele gebouwen die met ons relict zijn te vergelijken, zijn: 

— de fundamenten van de kerk te Valkenburg (aan de Rijn) door A.E. van Giffen in 1941 opgegraven10); 
— de funderingsresten van de St. Laurentiuskapel te Rijnsburg11); 
— de funderings- en muurresten, aangetroffen bij opgravingen in het schip van de St. Jeroenskerk te 

Noordwijkin 197112). 
Alle drie deze gebouwen kunnen pré-Romaans worden genoemd en hebben gefunctioneerd als kerk. 
Omdat in Woerden bij de restauratie geen sporen van een kerkgebouw uit de 9e of 10e eeuw, vergelijkbaar met 
de bovengenoemden werden aangetroffen en de plaats toch ook in de goederenlijst van St. Maarten voorkomt 
(wellicht zelfs tweemaal(!))13), met de omschrijving dat daar alles aan de Utrechtse kerk behoort14), hou ik het 
voor vrijwel zeker dat de gevonden bouwconstructie behoord heeft tot de (tot nu toe) vroegst bekende kerk van 
Woerden. 
Het enige wat hierbij enigszins bevreemdend is, is dat deze sporen niet zijn aangetroffen min of meer binnen de 
muren van de huidige Petruskerk. Een verklaring voor deze verandering van plaats, is de mogelijkheid dat, 
tengevolge van de eroderende activiteiten van de Rijn, het tufbekistingskerkje, gelegen op geringe afstand van de 
Romeinse Rijnoever is opgegeven en verplaatst. 
Langs de gehele benedenloop van de Rijn, zowel te Valkenburg, Rijnsburg, Leiderdorp, Koudekerk, Alphen aan 
de Rijn en Zwammerdam, treffen we sporen aan van (meestal kleinere, maar ook aanzienlijke) eroderende 
activiteiten en wijzigingen in de loop van de Rijn. Deze lijken parallel te lopen met stagnaties in de 
bewoningsontwikkeling rond het midden van de 9e eeuw, een tijd waarin tevens de Viking-activiteiten 
aanzienlijk waren15). 
Dit zou kunnen betekenen dat de bouwtijd van ons kerkje eerder tussen 720 en 830 zou komen te vallen. Noch de 
vermelding in de goederenlijst, noch de bouwtechniek, noch het voorhanden zijnde materiaal verzetten zich 



hiertegen. Wel kan ik dan haast geen parallellen in de omgeving meer aanwijzen, maar dat betekent op zichzelf 
niet zoveel. 
De gevonden muurlengte van minimaal circa 12 meter, daarbij bedenkend dat deze wellicht de breedte van het 
gebouw aangeeft, wordt dan wel erg royaal. 

Slotopmerkingen 
De kiezels onder „de Kaak" zijn in hun historische betekenis niet zonder waarde. Maar zij behoeven correctie en 
bevestiging. Ik hoop dat men in de toekomst, bij graafwerkzaamheden in de bodem rondom kerk en museum in 
de Haven- en Rijnstraat, alert zal zijn op archeologische sporen. En dat deze bij aantreffen zo goed mogelijk zullen 
worden bestudeerd. Ik hoop ook dat het onderzoek naar Romeins Woerden (Laurum) zich in de komende tijd 
zal uitstrekken tot localisering van de Romeinse Rijn. Tesamen met de kiezels onder de kaak worden dan weer 
wat bouwstenen aan de historie van de oude stad toegevoegd. 

Noten: 
1. Cordfunke, 1984, p. 87-89. 
2. Plomp, 1972, p. 79. 
3. Ibidem. 
4. Ibidem. 
5. Bulletin K.N.O.B. (1979) 78, p. 100. 
6. Bulletin K.N.O.B. (1981) 80, p. 106 ev. 
7. De Klerk, 1984, p. 7-9 en afb. op p. 10. 
8. Hiervan bestaan bij mij ook waarnemingsnotities. Zie hiervoor ook Bulletin K.N.O.B. (1984) 83, p. 44. De beschrijving 

hier van (een voeting van) een rondgesloten absis moet op een misverstand in de redactie-communicatie berusten. 
9. Zie voor samenvattende opmerkingen, Cordfunke, 1984, p. 89. 

10. Glazema, 1947, p. 387 ev. 
11. Glasbergen, 1965, p. 145, 149 en de uitsl. krt. 
12. Nieuwsbulletin K.N.O.B. 1971, 4e afl. april p. 75 en 76. 
13. Blok, 1957, p. 103. 
14. Plomp, 1972, p. 7 en de daar genoemde literatuur; ook nog Bulletin K.N.O.B. (1984) 83, p. 44. 
15. Een publikatie waarbij deze ontwikkelingen (met name voor Zwammerdam) nader worden bekeken en verantwoord, 

wordt door de schrijver voorbereid. 

Met dank aan de heer L.C1.M. Peters, archivaris van het streekarchief „Rijnstreek", voor de hulp bij de 
verwezenlijking van deze waarnemingsbeschrijving. 
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Brand in brouwerij „de Star" te Woerden in 1767 
door L.CI.M. Peters 

Op de late avond van maandag 16 maart 1767 deed D. Bisioen, klapperman in de Pannebakkerijen, een angstige 
ontdekking. Bij zijn terugkeer in de stad zag hij vlammen in de buurt van de brouwerij van burgemeester Costiaan 
de Jong, genaamd „de Star" en de Remonstrantse kerk in de Groenendaal. Hij sloeg alarm en weldra was 
Woerden in rep en roer. 

De brand was omstreeks 23.15 uur uitgebroken, waarschijnlijk in het stookhuis van de brouwerij. De aldaar 
opgeslagen turf had vlam gevat en verspreidde zich snel naar een grote partij Friese turf die vlakbij het stookhuis 
werd bewaard. De hevige zuidwesten- en soms westenwind en een grote voorraad koren en vaatwerk van de 
brouwerij verhevigden de brand. De nabij gelegen Remonstrantse kerk liep ernstig gevaar. In aller ijl werden, 
door vele helpenden, de losse goederen uit het kerkgebouw in veiligheid gebracht. In de onmiddellijke omgeving 
van de brand lagen ook nog eens 200 droge takkebossen opgeslagen. Ook deze bossen werden weggesleept en zo 
kon een nog verdere uitbreiding van de brand voorkomen worden. 
Met de meeste spoed werd.de in het voorjaar nieuw aangeschafte brandspuit, die volgens het besluit van de 
vroedschap van 10 maart 1767 eerst zou worden betaald nadat zij zou zijn beproefd, in werking gebracht. De 
hevigheid van de brand maakte het noodzakelijk om naast de stadsbrandspuiten en die van ,,'s-Lands Magasijn" 
ook de brandspuiten van Nieuwerbrug en Kockengen te laten assisteren. Bovendien werd met vele tientallen 
emmers water, in het schijnsel van kaarslicht, getracht het vuur te doven. 
Velen zwoegden de gehele nacht om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen en de brand meester te 
worden. De brandbestrijders werden met jenever, bier, brood en kaas op de been gehouden. 
In de stadsrekening van 1766/1767 is een apart hoofdstuk met betrekking tot de kosten van deze brand 
opgenomen (zie bijlage)1)-
Tegen 5.00 uur in de ochtend was het grootste gevaar geweken. 
De brouwerij met de daarbij behorende woning en het stookhuis waren tot de grond toe afgebrand. Het 
kerkgebouw had slechts een betrekkelijk lichte brandschade opgelopen, mede omdat ter voorkoming van erger 
een brandende dakgoot naar beneden was gehaald. De houten omheining van de kerktuin was gedeeltelijk omver 
gehaald en ook de stadswal had schade opgelopen. De aan de andere kant van de brouwerij gelegen Rooms-
Katholieke kerk en pastorie waren gespaard gebleven. 
Volgens een bericht in de Utrechtsche Courant van 17 maart 1767 was de schade aanzienlijk groter. Het bericht 
luidde: 
„Utrecht den 17 Maert. Dezen morgen bekwam men tyding van een zwaren Brand, gisteren avond voor of even 
na 11 uren te Woerden ontstaen, weswegens men nog geen omstandig berichts heeft. Alleen weet men, dat dat 
onheil in de Brouwery de Star, niet verre van de Leidse Poort ontstaen en door den hevigen Wind schielyk 
toegenomen is; dat de herwaerds komende Leidse Nachtschuit om de grote confusie binnen die Stad, dezelve is 
buiten om gevaren, en dat toen de Nachtpost van Alphen dezen morgen aldaer herwaerds repasseerde, de 
gemelde Brouwery, de Remonstrantse Kerk en enige andere Huizen in de assche lagen en men de woede der 
vlammen nog niet meester was". 
Een bericht in de krant van 18 maart gaf evenwel de werkelijkheid weer: 

Van Woedden berft men, dat door den fcüsn Brand van eer-
gifteren nscht, Wïlke ten gecie:l;e dirr St?d mee óe.n ondergang 
bedreigde, niet din d? Brouwery de Star met h;t Huis verteerd 
is, en dit der Rernorftr anten Kerk er: de verdere o in 11 a inde Huf iet» 
behouden lyn, nbtrege.'ftiende de merigt; brandende ftcff:n , 
die door den fterkenWind op tn overdenelve pHreven wierden, 
ioda:iigdat de Schoorlicen »an een ineiklyk i-L.'der afftaende Hui» 
aengeflok.'n, doch dat b*gir,{';I wan brand aüaer tydig geblufcht 
w:erd. Aen een to akelig; omftandigheid, weike allede a«a 
dien kant wonende lieden hunne befte Eff.-dbn deed bergen, is 
tos te fciiryven , dat de ons voorgekomen cerße berichten geè'x-
aggereerri w*ren. Naeft God is bet beboud van dat gedeelte 
der Stad aen den y ver der Burgery en de extraordinaire vigilantie 
der A beiders »an de Pannebakkeryen te Janken. 
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De vroedschap kwam op 19 maart 1767 „ter zaake van den feilen en ongelukkigen brand" in buitengewone 
vergadering bijeen. De brand werd besproken en de volgende resolutie vastgesteld: 
„Burgemeesteren en vroedschappen der stad Woerden, overwogen hebbende het gevaar, waarin een groot 
gedeelte der stad, door den feilen brand in deese week voorgevallen geweest is, en hoe daardoor veele van de 
goede burgerij en ingesetenen hadden kunnen worden geruïneert, zoo de goedertierene God het gevaar op het 
onverwagts niet had doen verminderen en zijn slaande hand niet had ingehouden, hebben uyt consideratie van 
die groote weldaad des Heeren, en van de dankbaarheid, die men des wegens aan den Almagtigen verschuldigt is, 
geoordeelt verplicht te zijn de leeraars van alle de Gemeentens binnen deese stad te gelasten, gelijk dezelve gelast 
worden bij desen, op aanstaande Sondag, den 22e deser, die goedertierer.theyd des Heeren te gedenken en voor 
en neffens de Gemeinte dien God, die deese stad zoo genaadig heeft gespaart, en die in het grootste gevaar, toen 
alle menschen-hulp bleek ijdelheid te zijn, zig onser heeft ontfermt en onse pogingen, beneffens die der 
weimenende niet alleen heeft gesegent, maar ons door onverwagte, dog zigtbaare middelen heeft gered, en de stad 
voor haren val behoed, hartelijk te danken voor zijn groote genade aan aile de ingesetenen, zoo onverdiend 
bewesen en den barmhertigen God te bidden om deese stad en alle derzelver ingesetenen verder te nemen in zijn 
heylige hoede, de poginge die tot welsijn van dezelve worden aangewend te zegenen, de neringen en handteringen 
te doen bloyen en onser aller zonden, die ons de minste van Gods zegeningen onwaardig maken, genadiglijk te 
vergeven: 
Wijders is geresolveert niet alleen copyen deser resolutie aan de Leeraren van de Gereformeerde Gemeynte, en 
van alle andere gesindheden binnen deese stad ter hand te stellen om zig daar naa te reguleren, maar ook dezelve, 
ten eynde de ingesetenen aan te zetten om zig in deesen van hunnen onvermeydelijker plicht te quyten, van het 
Raadhuys deser stad doen publiceren. Aldus geresolveert den 19e Maart 1767 en deese gepubliceert ten zelven 
daage. In kennisse van mij, D. Swaving". 
Tevens werd in voornoemde vergadering besloten een brief aan de Gecommitteerde Raden uit de Staten van 
Holland te doen uitgaan en daarin te bedanken voor het gebruik van de brandspuiten van ,,'s-Lands Magasijn". In 
dezelfde brief zou ook worden verzocht om het kruit, dat opgeslagen lag in de kruittoren, naar elders over te 
brengen2). 

De brandschade die de Remonstrantse kerk had opgelopen diende zo snel mogelijk te worden hersteld. De 
kerkeraad, op 29 maart in buitengewone vergadering bijeen, besluit onder meer om de nodige schoonmaak
middelen ten behoeve van de koster en de schoonmaakster aan te schaffen; de kerktuin te laten schoonmaken en 
de heining aan de noordzijde van de kerktuin zo spoedig mogelijk te laten herstellen. Voor deze onvoorziene 
uitgaven wordt een beroep op de „boekhouder der E. Sociëteit" gedaan. 
Ook besloot men om „uit hoofde van de duidelijke blijken eener byzondere schikking der Goddelijke 
Voorzienigheid" een beknopte beschrijving van de brand in het notulenboek op te nemen. 
Aan het einde van de beschrijving werd, tot beter begrip, een tekening van de plattegrond toegevoegd, die (zover 
de notulen laten weten) „alleen volgens het oog opgesteld is". 
Over het herstel van de erfafscheiding werd later door de kerkeraad met de eigenaar van de brouwerij 
onderhandeld. Overeengekomen werd dat ieder de helft van de kosten voor zijn rekening zou nemen3). 
De brand van 1767 betekende een onverwacht einde aan de werkzaamheden van de bierbrouwer Corstiaan de 
Jong, die het bedrijf in 1758 had voortgezet, nadat zijn vader was overleden. Zijn vader, Cornelis de Jong, had de 
brouwerij „de Star", ook wel „de gekroonde Star" genoemd, in 1728 op een veiling gekocht van Willem van 
Doorn4). 
Onverwacht, maar wel kortstondig, bracht de brand een einde aan het brouwen van Corstiaan de Jong, want op 
30 maart 1767, krap 2 weken na de brand, kocht hij van Joost de Hartog en Maria van der Meye, „een huys, 
brouwerij, met al 't geen daarin aard en naagel vast is" in de Hofstraat (thans Voorstraat) voor een bedrag van 
f 9.000—5). 

In een ander opzicht had de brand voor Corstiaan de Jong nog een vervelend staartje. Zij het dan dat deze 
gevolgen pas eenjaar later in de openbaarheid kwamen. 
In de vergadering van de vroedschap van 1 maart 1768 deelde burgemeester Corstiaan de Jong namelijk mede 
dat bij de brand ook waren verloren gegaan de „penningen" die aan de stad toebehoorden. Dat dit kon gebeuren 
is niet verwonderlijk, aangezien De Jong in het jaar van de brand president-burgemeester en thesaurier 
(penningmeester van de stad) was en de stadsfinanciën in het verleden veelal thuis werden bewaard. 
Hij deelde tevens mede dat hij het juiste bedrag nog niet had vastgesteld en dat hij meende dat hij toch niet 
verplicht kon worden om het verloren gegane bedrag te restitueren. Hij had over deze zaak niet willen spreken 
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Situatietekening van de brouwerijen omgeving afkomstig uit het „Act- ende Resoluty-Boeck" van de Remonstrantse gemeente 
Woerden met de daarbij gegeven omschrijving van letters en cijfers; 
„1. De plaats waar de brand waarschijnlijk in de Vriesche turf ontstaan is 
a-m Het woonhuis en brouwerij van de Star, die tot den grond toe in de as gelegd zijn, benevens (n) een kamer die genoegzaam 
uitgebrand was 
a,b,c,d het woonhuis 
c d e f g k lm o, de brouwerij 
ghik, een koestal, liggende bij (h) veel hooi 
2.3. Een pakhuis, zijnde het vak (2) verbrand 
4 Het vuilnishok onzer kerk 
5 Hel stookhuis, waar de vlam in de turf gevat had 
6 Een woonhuis, waar bij (x) het vuur in een venster in de gevel gevat had 
7 De Remonstrantsche Kerk 
8, P, 10, plaatsen aan de kerk en goot, waar het vuur reeds gevat had, dat door het neerhalen van de goot en spuiten geblust werd 
11, 12, 13, Het Remonstrantsche Kerkhuis 
A BC D, Kerktuin, zijnde de heining C D geheel omver gehaald 
14,15, Een woonhuis, liggende op de hoogte van (15) omtrent 200 droge takkebossen, die er tegen genoegen van den eigenaar 
tijdig afgehaald werden 
16 Het huis van den Roomschen priester 
17 De Roomsche Kerk 
18 Erve en ingang behorende tot No. 17 

strekking van den wind" 
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alvorens hij het advies van een voornaam advocaat — mr. Lodewijk van Zelder — had ingewonnen. Kennelijk 
had ook geen der vroedschapsleden zich deze gevolgen voor de stad gerealiseerd. 
Voornoemd advies werd aan de vergadering ter hand gesteld. Na bespreking kwam de vroedschap tot het besluit 
om door de president-burgemeester Joost de Hartog en de beide heren van der Win, na ontvangst van een lijst 
van „door den brand verteerde sommen" met het memoriaal of aantekenboek van ontvangsten en uitgaven, 
terzake te rapporteren. Van genoemde De Hartog had Corstiaan de Jong in 1767 zijn nieuwe brouwerij gekocht! 
Voornoemde leden brachten in de vergadering van 13 september 1768 rapport uit. Door de brand was een 
bedrag van f 2219.8.8 vernietigd. In een aantal daarop volgende vergaderingen werd daarna nog over de kwestie 
gesproken. Tenslotte kwam men op 21 maart 1769 tot een schikking. 
Corstiaan de Jong zou de stad een bedrag van f 600,— betalen, te voldoen in 3 jaarlijkse termijnen. Deze 
schikking kwam tot stand met het beding dat „zulks niet geschiede omdat hij vermeinde iets schuldig te zijn, maar 
alleen om verdere queestien voor te komen en onder conditie dat daar uyt geen consequentien ten zijnen nadeele 
zouden worden getrokken, zoo men 't niet eens mogte worden, gelijk hij van zijn kant uyt de propositie, door 
anderen te doen, geenen diergelijke consequentien zoude trekken"6). 
In de stadsrekeningen van de jaren 1768/69,1769/70 en 1770/71 komt steeds de betaling van f 200,—voor7). 
Het blijft ondanks het bereikte compromis over de stadspenningen toch een vreemde zaak dat De Jong 
schijnbaar wel zijn eigen geld uit het vuur had weten te redden en niet dat van de stad. Hoewel de mogelijkheid 
natuurlijk bestaat dat met geleend geld de aankoop van de brouwerij in de Hofstraat is gefinancierd, moet men, 
gezien de korte periode van nauwelijks 2 weken, toch ook rekening houden met eigen financiële middelen. 

De brand hield de gemoederen in de vroedschap nog een aantal maanden bezig. Verschillende besluiten, ter 
voorkoming van brand en voor betere brandbestrijding werden genomen. 
In de vergadering van 14 april 1767 werd onder meer besloten om een commissie in te stellen tot het „muteren, 
ampliëren en renoveren" van de brandkeur. Twee brandmeesters op leeftijd, te weten Johannes van Cralingen en 
Hendrik Knijf, werden vervangen. 
In de vergadering van 2 juni werd de nieuw ontworpen brandkeur vastgesteld en werd een aantal brandmeesters 
benoemd. 
Uiteindelijk werd in de vergadering van 1 september besloten dat: 
— de metselaars bij het opmetselen en inspecteren van schoorstenen de bepalingen van de brandkeur moesten 

hanteren; 
— 50 nieuwe brandemmers zouden worden aangeschaft; 
— tweemaal per jaar de lantaarns geïnspecteerd zouden moeten worden; 
— de stadsbodes de brandmeesters behulpzaam moesten zijn; 
— aan weerszijden van de Visbrug sleuven ten behoeve van de brandslangen zouden worden gemaakt8). 

Bijlage 

Stadsrekening 1766/1767, fol. 22 — 23v°9). 

„Cap. 13 

Extra ordinairis uytgaave weegens den brand in de brouwerij van de Star: 

Betaald aan agt man Invalides, als wagt gehouden hebbende bij de puye om de overgeblevene 
goederen te bewaaren f g . o - 0 

Betaald aan Arie van der Cats als brandmeester voor de manschappen in de Pannebakkerije 

die gevigeleerd hebben om de brand te blusschen f 21 - 0 - 0 

Utsz. ter zaake voorsz. voor 12 man die de wagt hebben gehouden f 12 - 0 - 0 

Nog aan twee nagtwaakers ter zaake voorsz. f 2 - 0 - 0 

Betaald aan Huybert Mook weegens verdienste en verschot van een halve kan genever f 1 - 0 - 0 
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Betaald aan Jan Rompe, oppasser in 's-lands magasijnen, voor zijn dienst ten einde het goed 
te geven en te brengen f 1 - 10 - 0 

Betaald aan denzelven voor 't schoonmaaken van gereedschappen uyt het magasijn tot de 
brand gebruykt, volgens qtie (quitantie) f 2 - 17 - 0 

Betaald aan Martinus Swaneveld voor geleverde kaas door de arbeiders in den 
brand gehaaid, blijkens q t ,e f 2 - 12 - 0 

Betaald aan Geloff de Waal voor 't repareeren van de wallen die door den brand waaren 
geruineert f 4 - 0 - 0 

Betaald aan Anthonie Vermeer mr. zadelmaaker voor 't repareeren van 's-lands brandemmers, 
in de brand gebruykt, volgens qtie f 4 - 14 - 0 

Betaald aan Anthony van den Akker, brandmeester te Çockengen, weegens verschot, 
verteeringe en adsistentie met de brandspuyt, volgens qtle f 12 - 1- 0 

Betaald aan Joost Aartsz. van Vreeswijk, brandspuytmeester van Nieuwerbrug, voor 
repareeren van de defecten aan desselfs spuyt bij den brand gekoomen alsmeede weegens 
verschot en adsistentie, blijkens qtle f 16 - 0 - 0 

Betaald aan Hendrik Groeneyk weegens verschot aan Jan Roos voor 't maaken der 

brandstokken aan de pompen van 't gemeene Land, volgens reekeninge en qtle f 2 - 5 - 0 

Betaald aan denzelven weegens verschot aan genever bij de brand geconsumeert, blijkens qtie f 2 - 10 - 8 

Betaald aan denzelven weegens verschot voor kaarssen in de lantaarnen bij de brand gebruykt, 
blijkens q t ie f 4 - 1 2 - 1 0 
Betaald aan denzelven weegens verschot aan geleverde dranken ten tijde van de brand 

gebruykt f 6 - 1 - 8 

Betaald aan denzelven zijn verschot voor geleverde schoppen, blijkens qtie f 2 - 7 - 8 

Betaald aan denzelven zijn verschot weegens geleverde genever, blijkens q t ie f 1 - 6 - 0 

Betaald aan denzelven zijn verschot weegens repareeren der brandspuyten van 't gemeeneland, 
blijkens q t ie f 2 - 5 - 0 
Betaald aan de wed. Dirk de Wolff voor geleverd broot ten behoeve van de arbeiders die 
ten tijde van de brand hebben gewerkt, volgens q t ie f 7 - 17 - 8 

Betaald aan Jacob de Horn en Jan Oostrum weegens 't transport van de brandspuyten van 

Cockengen en Nieuwerbrug, volgens qtie f 14- 0- 0 

Betaald aan Jan Nieuwenhuijsen voor geleverd brood ter zaake voorsz., volgens qtie f 1 - 15 - 8 

Aan Dionisius Groeneveld ter zaake voorsz., volgens qtie f 1 - 16 - 8 

Betaald aan den heer Joost d'Hartogh voor geleverde bieren ten tijde en zaake voorsz., volgens 
reekening en qtie f 5 - 1 6 - 6 

Het 13e Capittel mont, f 138 - 8 - 0". 
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Noten: 
1. Gemeentearchief Woerden (GAW) inv. nr. Kast VI - 23, Stadsrekeningen 1760-1770, rekening 1766/1767 fol. 

22-23 vo-. 
2. GAW inv. nr. Kast I — 21, Notulen van de vroedschap 1761-1775 fol. 50 e.v. 
3. Archief Remonstrantse gemeente Woerden inv.nr. 1 (voorl.), „Act- ende Resoluty-Boeck" 1676-1755 p. 86 e.v. 
4. GAW inv.nr. Kast II — 9, Kohier 40e penning 1728-1739 fol. 3. 
5. GAW inv.nr. Kast II — 15, Kohier 40e penning fol. 3 v a en 4. 
6. GAW inv.nr. Kast I — 21, Notulen van de vroedschap 1761-1775 fol. 87va e.v. 
7. GAW inv.nr. Kast VI — 23, Stadsrekeningen 1760-1770. 
8. GAW inv.nr. Kast I — 21, Notulen van de vroedschap 1761-1775 fol. 52vo' e.v. 
9. Zie noot 1. 

Schurenburg * 
door J.W.C, van Schaik 

Inleiding 
In de gemeente Linschoten staan oude boerderijen van twee typen, beide behorende tot de hallehuisgroep: 
boerderijen van het voerdeeltype en het zogenaamde T-huis1)- Het zijn doorgaans gemengde bedrijven, waar 
zowel landbouw, veeteelt als fruitteelt bedreven wordt. Langs de rivier de Hollandsche IJssel, die door een deel 
van de gemeente stroomt, zijn vanouds naast de boerenbedrijven ook diverse steen- en pannenbakkerijen met de 
bijbehorende arbeiderswoningen gevestigd. Vooral in de buurtschap Mastwijk, dat ligt aan de noordzijde van de 
IJssel tussen Montfoort en De Meern, zijn als gevolg van het afgraven van steenaarde, het aftichelen, laaggelegen 
weilanden ontstaan, ten koste van het bouwland. 
Aan de Blindeweg, tussen Montfoort en Harmeien, staan twee boerderijen: nr. 5 is boerderij „De Pol", genoemd 
naar de naburige, in oorsprong middeleeuwse, behuizing van het geslacht Van de Poll en nr. 6 boerderij 
„Schurenburg", die eveneens genoemd is naar een ten zuiden daarvan gelegen middeleeuws huis. Beide 
middeleeuwse huizen zijn sinds lang verdwenen. 
Over het middeleeuwse huis „Schurenburg" wil ik, alvorens tot de beschrijving van de boerderij over te gaan, in 
het kort de geschiedenis vermelden. 

Het middeleeuwse huis „Schurenburg" 
Het thans verdwenen middeleeuwse huis „Schuerenborch" of „Schuerenburg" heeft gestaan tussen een oude 
rivierarm en de Mastwijkerdijk, ten zuiden van de boerderij, die nu de naam „Schurenburg" draagt. 
Hoe het huis eruit gezien heeft, is helaas niet bekend. Tegen het einde van de 18e eeuw was het in ieder geval 
verdwenen. 
De eerste vermelding van het goed dateert uit 1341, toen burggraaf Hendrik II de Rover van Montfoort, gehuwd 
met Agnes van IJsselstein, onder andere naliet aan zijn zoon: „... Scoerenborch alst gheleghen is metter hofsteden 
ende rent tve pond. acht scell. ende tien hoenre.. ."2). Uit de hoeveelheid rente valt op te maken, dat het bezit, een 
leengoed van de burggraven van Montfoort, niet erg groot was, vermoedelijk niet meer dan 1 '/2 morgen (ruim 1 
ha.) land. 
Erfdochter Philipotte de Rover, sinds 1584 burggravin van Montfoort, was gehuwd met Johan van Merode, 
baron van Moriaumes. Het was hun achterkleinzoon Ferdinand Philips van Merode, vanaf 1640 burggraaf van 
Montfoort, die in 1649 het burggraafschap verkocht aan de Staten van Utrecht3). De beleningen met het goed 
Schurenburg geschiedden sedertdien dan ook door de Staten van Utrecht. 
Het middeleeuwse huis „Schueren Burg" wordt schematisch afgebeeld op een kaart van het Groot-Waterschap 
van Woerden uit 1670, die de situatie van 1648 weergeeft, waaruit mogelijk opgemaakt kan worden, dat het huis 
toen als bouwwerk nog bestond. Ook de beide boerderijen ten noorden daarvan, De Pol en de hofstede die later 
de naam „Schurenburg"4) zou krijgen, zijn op die kaart weergegeven. 

* Dejiaam Schurenburg is in de loop der jaren op verschillende manieren geschreven. In dit artikel is gekozen voor de meest 
eenvoudige vorm, tenzij het om een citaat gaat. 
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Fragment van de kaart van het Groot- Waterschap van Woerden door Justus en David Vingboons, 1670. Op deze kaart 
slaat het middeleeuwse huis Schurenburg afgebeeld alsmede de ten noorden gelegen boerderij, die later de naam zou 
krijgen, 
ColL: Gemeente-archief Woerden. 
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„MASTWYK. 
Heergewaad. Een swijgend heergewaad. 
Een Hofstede genaamd Schurenborg also die gelegen is op Mastwijk, daar boven't Cappittul 
van Oudmunster t' Utrecht, ende beneden de kercke van Montfoort naast geland zijn. 
1425 Herman van Toern. 11 Augustii. 
1452 Margriet, Herman van Toirns dogter. 9 octob. 
1479 Jacob Aerentsoons Koppe, door opdragt van Gijsbert van Hove, die 't zelve had 

verkregen door opdragt van Henrik Michielsen, den welke het had verkregen door 
opdragt van Lieven Laurissoon, die het op beloke Paasschen 1478 had gekogt van 
Margriet Herman van Toirnsdr., bij wille van den convente van St. Maria Magdalena 
binnen Delft. 16 Septemb. 

1479 Gijsbert Jan Schinckelsz. door opdragt van Jacob Aerentz. op Crispinij. 
1529 Steven Gijsbert Schinkel, na dode van Gijsb. Jansz. Schinckel zijn Vader behoudelijk 

zijn Moeder Lambertje de Lijftocht. 2 Novemb. 
1540 Denzelve met de ledige hand 14 Aug. 
1562 Gijsbert Stevenszoon Schinckel, na doode van Steven Gijsbertsz. Schinkel zijn vader. 

21 Aug. 
1574 Merten Gijsbertsz. Schinckel, na dode van Gijsbert Stevensz. Schinckel zijn Vader. 

20 Novb. 
1617 Cornelis Cornelisz. Schinckel door opdragt van de Momboirs van Marten Gijsbertsz. 

Schinkel. 16 Maart. 
1630 Quirijn Willemsz. door opdragt van Cornelis Cornelisz. Schinckel. 14 Febry. 
1647 Crijn Willemsz. Snel met de ledige hand. 10 Septb. 
1649 Crijn Willemsz. Snel verheft met de Ledige hand. 21 e December. 
1679 Zander Quirijnen na dode van Quirijn Willemsz. zijn Vader Zalr. (zaliger) 8 9ber 

(november). 
1681 Ariën Quirijnen Snel na dode van Zander Quirijnen Snel 2 Xber (december). 
1688 Catharina Arie Snel na dode van Ariën Quirijnen Snel haar Vader Zalr. 28 May. 
1700 Hermen Teunisz. van Vechten door opdt. (opdracht) van Catharina Arie Snel 

16 Novr. 
1719 Anna Cornelis Hollander na dode van Härmen Teunisz. van Vechten haar man Zalr. 

30 7ber (september). 
1720 Evert Oudenrogge door opdt. van Anna Cornelis. Hollander. 9 Maart. 
1730 Neeltje van Briemen na dode van Evert Oudenrogge haar Man Zalr. 22 July. 
1772 Cornelis van Briemen zo voor zig als voor Aartje van Spengen zijn huisvrouw, na 

dode van Neeltje van Briemen wed. van Evert Ouwerogge zijn Nicht, met versuimde 
hulder. 29e February. 

1781 Cornelia van Rijn, wede. van Cornelis van Vechten, door opdragt van Cornelis van 
Briemen, 27 Janry. Hulder haar zoon Hendrik van Vechten. 

1788 Willem van Hasendonk door opdragt van wegen Cornelia van Rijn, wed. van 
Cornelis van Vechten. 22 November." 

Overzicht van de beleningen van Schurenburg. 
RAU, Archief Leenhof nr. 200, foL 117 e.v. 
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In 1788 kocht Willem Hazendonk (1744-1826) van zijn schoonfamilie Van Vegten de hofstede aan de 
Blindeweg „... waarvan omtrent twee Mergen Lands genaamd Schuurenberg, te Leen gehouden worden van de 
Ed. Mog. Heeren Staaten 's Lands van Utrecht weegens het Burggraafschap van Montfoort zijnde het zelve Leen 
Tiendvrij. . .". 
In deze acte is geen sprake meer van een „Hofstede Schuurenberg": het middeleeuwse gebouw aan de 
Mastwijkerdijk is inmiddels afgebroken. 

In 1977 werden op het terrein van het middeleeuwse huis enkele opgravingen verricht. Het oude 
„Schuerenborch" bleek tot in de fundamenten gesloopt te zijn: op circa 80 cm. diepte werden restanten van de 
fundamenten aangetroffen ter breedte van ongeveer een meter. Het baksteenformaat is 30 x 14 x 7,5 cm., hetgeen 
op een datering in de 14e eeuw zou kunnen wijzen. Ook werd op die plaats een Siegburger kannetje gevonden, 
dat eveneens 14e eeuws gedateerd kan worden. 

De boerderij Schurenburg 
Pas vanaf 1824 is er sprake van de naam „Schurenburg" voor de boerderij aan de Blindeweg. Deze boerderij 
wordt gedetailleerd afgebeeld op een kaart, in 1675 getekend door Gabriel Reets, in opdracht van het Utrechtse 
pestgasthuis Leeu wenberch, dat eigenaar was van de hofstede. Volgens die kaart bestonden de gebouwen uit een 
witgepleisterd woonhuis, een stalgedeelte, een bakhuis, een schuur en drie hooibergen. 
De boerderij bleef tot 1865 praktisch ongewijzigd, was 25 meter lang en 13 meter breed. De voorgevel bevatte 
waarschijnlijk beneden vier vensters, waarvan het rechter het venster van de opkamer was. Op de eerste 
verdieping zat één venster met een ontlastingsboog, die nog zichtbaar is op de zolder. 
Het woonhuis was opgetrokken uit gele IJsselsteentjes. Het achterhuis was aan de ene zijde ingericht als koestal 
en aan de andere zijde als paardestal en had een lemen dorsvloer. De kapconstructie is ten dele opgebouwd uit 
eiken krommers. 

In 1781 werd de boerderij aangekocht door Cornelia van Vegten-van Rijn, die bij die gelegenheid ook het 
middeleeuwse leen Schurenburg verwierf. Haar afstammelingen verkochten de boerderij in 1975. 
Cornelia's achterkleindochter Adriana Jacoba Vlooswijk ( 1833-1889) bracht de boerderij met 45 ha. land door 
huwelijk, in 1861, in bezit van Bernardus Lenssinck (1833-1900), die enkele jaren later vóór de bestaande 
boerderij een dwars woonhuis liet bouwen, dat in 1865 gereed kwam5). 

Het echtpaar Bernardus Lenssinck (1833-1900) en Adria
na Jacoba Vlooswijk (1833-1889). Zij bouwden hel nieuwe 
voorhuis in 1865. 
Foto: Serré, Utrecht - 1886. 
ColL:J.W.C. vanSchaik. 
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Het nieuwe voorhuis werd 14,75 meter breed en 9,5 meter lang. Het gebouw werd, evenals het achterhuis, met 
riet gedekt en kreeg afgewolfde topgevels. De kapconstructie van de nieuwbouw kreeg ronde spanten, welke uit 
verschillende delen zijn samengesteld. De schoorsteen wordt bekroond door sierlijk smeedwerk met een vergulde 
windwijzer. 
Bij het erf kwam een toegangshek met de naam van de boerderij. Vóór het huis werd een grote siertuin aangelegd. 
De voordeur wordt omlijst door een hoofdgestel met terracotta consoles. Deze consoles waren ten tijde van de 
restauratie van de boerderij in 1976 en volgende jaren verdwenen. De eigenaren besloten toen de consoles van de 
schoorsteenmantel in de voorkamer naar de voordeur over te plaatsen. Nadat de consoles van de schoorsteen 
verwijderd waren, kwamen daar de volgende opschriften tevoorschijn: links: „J. Delhof 5 Mei 1865 Schilder" en 
rechts: „A. Delhof Schilder te Montfoort 1865 oud 24 Jaar 5 Mei". Met deze vondst was meteen zekerheid over 
de datum waarop de boerderij door Bernardus Lenssinck was vergroot. 

Voorkamer; opschriften aangetroffen op schoorsteen 
Foto: Blikvanger Produkties - 1985. 

Boven de voordeur zit een gesneden bovenlicht, dat eveneens verdwenen was, maar bij de recente restauratie 
opnieuw is gereconstrueerd naar het oorspronkelijke, gietijzeren exemplaar. Te weerszijden van de voordeur zijn 
twee zesruits vensters. 
In het interieur is rechts van de gang de voorkamer met een eenvoudig stucplafond, vensterbanken met luiken en 
een houten gemarmerde schoorsteenmantel met een gestucte boezem. Links van de gang is de voormalige 
kaaskamer, thans in gebruik als keuken; hier werd de zelfgemaakte kaas opgeslagen. Achter de kaaskamer ligt de 
opkamer, die oudroze is geschilderd en nog een bedstede bevat. De kelder bevat twee gemetselde pekelbakken. 
Achter de voorkamer, rechts van de gang, is de zogenaamde Winterkamer, waar men 's winters woonde. Het 
plafond is hetzelfde als dat van de kaaskamer en opkamer, namelijk geprofileerde balken. Deze kamer heeft twee 
bedsteden en twee kasten met enig snijwerk. In één van de bedsteden zitten aan de deurstijl nog twee houten 
schijven, die als scharnieren dienden, om een draaiende wieg aan te hangen. Omdat dit vertrek wat uitsteekt ten 
opzichte van het achterhuis, kon aan de noordkant een venster geplaatst worden, waardoor men het erf in de 
gaten kon houden. 
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Voorkamer; venster met luiken en vensterbanken, stuc-
plafond uit 1865. 
Foto: Blikvanger Produkties - 1985. 

Winterkamer; bedstede met snijwerk uit 1865. 
Foto: Blikvanger Produkties - 1985. 

De twee voorkamers en de opkamer van het oude woonhuis werden in 1865 samengetrokken tot één vertrek van 
4,5 respectievelijk 3 meter x 13 meter. Tegen de zuidgevel werd bij die gelegenheid een houten hangschouw 
geplaatst met terracotta ornamenten en schildpadtegels. De oude 17e eeuwse haardplaat is nog steeds op de 
hofstede aanwezig. In het schoorsteenkanaal is een rook- of spekkast. 
In het achterhuis zijn thans onder andere vijf slaapkamers. 

Het bakhuis of zomerhuis 
Het bakhuis of zomerhuis werd vóór de vergroting van het woonhuis in 1865 des zomers bewoond. In de 
voorkamer is een grote schouw, waarin tevens een bakoven was. Eén van de twee andere vertrekken was het 
zogenaamde pomphok, waar de was gedaan werd. Ook is er nog een oud toilet. Het gebouwtje is, in verband met 
brandgevaar, met pannen gedekt. Ook dit huisje is zorgvuldig gerestaureerd. 

De schuur staat al afgebeeld op de genoemde kaart van 1675, doch zal in de tegenwoordige staat uit later tijd 
dateren. Het is een houten schuur op stenen voet met een rieten dak, dat aan beide zijden afgewolfd is. 
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Herenkamer; schouw met schildpadtegels uit 1865. 
Gietijzeren haardplaat, 17e eeuw. 
Foto: Blikvanger Produkties - 1985. 

- . - * , _ » , . _ 

„ Vader betrok met zijn oude vrouw het zomerhuis van „Schuurenburg" 
Herman de Man, De Heersers van het Gewest, p. 52. 
Foto: Blikvanger Produkties - 1985. 
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Herman de Man en Schurenburg 
De schrijver Herman de Man bracht geregelde bezoeken aan de toenmalige bewoners van Schurenburg. Dat 
waren in die tijd Bernardus Hermanus Lenssinck (1865-1930) en Hermanus Johannes Lenssinck (1867-1928). 
Dit resulteerde in twee verhalen die op de boerderij spelen. Hierin beschrijft Herman de Man een familiereünie 
op Schurenburg, die verstoord wordt door een ruzie. Voor de familie gebruikt hij de naam „De Pauw"6). 

„. . . al die schrikkelijk rijke Pauwen, die mei hun breede lijven de werf van „Schuurenburg" gansch vullen" 
Herman de Man, De Heersers van het Gewest, p. 36. 
Foto: Goossens, Utrecht - 1904. 
ColL: J. W. C. van Schaik. 
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„.. . hij zit aan voor den brandewijn met suiker. . . ". 
Herman de Man, De Heersers van het Gewest, p. 34-35. 
Foto: Goossens, Utrecht - 1904. 
Coli:J.W.C. vanSchaik. 

De restauratie van Schurenburg 
In 1976 begonnen de nieuwe bewoners/eigenaars met de ingrijpende restauratie van Schurenburg. Tot dan toe 
was de boerderij volgens moderne maatstaven moeilijk te bewonen, omdat goede sanitaire voorzieningen 
ontbraken en omdat enkele gevels dringend aan vernieuwing toe waren. Omdat de boerderij een beschermd 
monument is, werd met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg overleg gepleegd over de verbouwing en 
restauratie. De vijf bedsteden die het huis bevatte, konden gelukkig gehandhaafd blijven, al impliceerde dat wel, 
dat een deel van het achterhuis slaapkamers zou moeten gaan bevatten; hier werden vijf slaapkamers en twee 
badkamers gebouwd. Het bedrijfsgedeelte werd gedeeltelijk aan dit doel opgeofferd. De achterste twee traveeën 
bleven in „bedrijf: deze ruimte wordt thans gebruikt als theater. De tuin zal binnenkort opnieuw worden 
aangelegd. 
Al met al is de restauratie op zorgvuldige wijze tot tevredenheid van alle partijen geschied en kon een historische 
boerderij voor het nageslacht bewaard blijven. 
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Het voorhuis van Schurenburg voor de restauratie, 1969. 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. 

Het achterhuis van Schurenburg voor de restauratie, 1969. 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 
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Noten: 
1. Monumenten te Linschoten, 1975. 
2. Rijksarchief Utrecht, Archief der Heren van Montfoort, nr. 44 
3. R. Fruin, Th. Az., Inventaris van het Archief der Heeren van Montfoort, etc. 's-Gravenhage, 1894, p. 80. 
4. Volgens overlevering zou de boerderij eerst „Leeuwenberch", naar de toenmalige eigenaar het gasthuis Leeuwenberch te 

Utrecht, hebben geheten. Een bevestiging hiervan is nog niet in de bronnen gevonden. 
5. In 1867 werd Bernardus Lenssinck gekozen tot hoogheemraad van het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk en bij 

Koninklijk Besluit van 20 februari 1868 nr. 80 als zodanig benoemd. 
6. Beide verhaien, namelijk „De Heersers" en „Hard tegen Hard" verschenen in De Stem 1927, 7ejrg. Ile dl. p. 737-762 en 

828-836, onder de titel „Nieuwe Boeren". In 1941 verschenen deze verhalen in een apart boekje van 61 pagina's onder de 
titel „De Heersers van het Gewest", (De Driehoek, Naarden, z.j.) Omslag en vignetten werden verzorgd door Geert Brögel. 

Poorterboek van Oudewater (12)* 

door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 
en L.C1.M. Peters 

1737 
3 juli 

21 september 

Cornells Uijttendyk, van Rotterdam 
Cornells Jansse van Vliet, uit den Broek 
Jannigje Paulus van Vliet, uyt Benschop 
Jan Barensse van de Vergulde Bijle, van Montfoort 
Hendrik Paus, uyt Saxen 
Aalbert Sibink, uyt Raasveld 
Willem Prette, van Uytrecht 
Matthys de Boode, van Gouda 
Ellart Staal, van Campen 
Gerrit van Capelle, van Benschop 
Joost van Rietveld, van Montfoort 
Cornelia Abrams Thoor, weduwe Wessel van der Horst, wonende buyten de 
Ysselpoort, en houdende haar domicilium bij Leendert Pauw 
Anthony underbuys, van Culenburg 
Harme van der Pol, van Montfoort 
Jan Koninx, van  

1738 
11 juli 

1 augustus 

1 oktober 

Adriaan Swager 
Jan Brouwer 
Crijn van der Pool 
Jan Kymer 
Jan Jacobse van Willebrook, zoute visboer van Maaslandsluys, mits dat denzelve 
aan de boekhouder van den armen betaalt f 7.10. . yder jaar, waar van het eerste 
jaar verscheenen zal weezen den Ie aug. 1739, denzelve houd zijn domicilium bij 
H. Kroonenburgh 
Abram Cornelis Vlug in de Wint, op conditie als Jan Jacobse van Willebrook, en 
zal 't eerse jaar verscheenen zijn 1 oct. 1739 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 - november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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1739 
1 September 

19 oktober 
21 oktober 

1740 
30 juni 

3 oktober 

27 oktober 

Cornells van Honcop, van Benschop 
Dirk Stoelendrayer, van Utrecht 
Jan van Saxen, van Utrecht 
Lodewijk Scheffer, geboortig van Hessenkassel 

Jacob Blom, geboortig van Kamerik 
Dirk Gijsbertsz. Rietveld, van Tappersheul 
Govert , van de Langeweyde 
Willem van Keers, uyt het Moordregtse veen 
Lucas Brants, van Out Schermwijt 
Ariantje Cornelis Boer, laast weduwe van Abram Bastiaansz. van der Veer, van 
Hekendorp 
Cornelis Westerlaan, van Voorburg 
Christoffel Keyser, van Hazerswoude 
Marius Verwey, van Schoonhoven 
Matthys van Steijn, van Amsterdam 
Willem van Veen 

1741 
18 mei 

31 juli 
25 oktober 

Harmanus Smith, geboren van Gravensten 
Willem van Dessel, van den Hage 
Adrianus Serr, uyt Honcop 
Cornelis Blokland, geboren te Moontfoort 
Gerbert van Vliet, uyt de Linschoten 
Huijg Jansz. Borst, van Papecop 
Gerrit Mastenbroek, van Utrecht 
Cornelis Keyser uyt de Linschoten 
Pieter Welle, van Gouderak 
Jan Oldenburg, van Utrecht 
Jacob Domburg, van Moordrecht 
Pieter Jungerius, van Gorcum 

1742 
3 april 

27 april 
25 mei 
14 juni 
9 augustus 

Hendrik Scheerman, oud ontrent 27 jaren, geboren te Hopsen onder de Bisschop 
van Munster, onder de mits dat denzelve voor den herfst een acte van indemniteyt 
zal bezorgen 
Lammert Kloek, geboortig van Amsterden 
Dirk Vereem, gebooren te Benschop en laatst gewoond hebbende aan de Vlist 
Nicolaas Hol, van Tappersheul 
Arnoldus Matthieu, geboren te Utrecht, oud 42 jaar 
Dirk Knijf, buyte Woerden, oud 29 jaer 

1743 

31 juli 

23 augustus 

22 oktober 

26 oktober 

Jakob van Oss, geboren en laetst gewoond hebbende te Ysselstein 
Floris Schrijver, van Noordeloos 
Jan Jansz. Rosen, van Zwol 
Jochem en Abraham Beijerlingh, beyden van Amsterdam 
Gerrit Peuselaar 
Jan Vianden 
Laurens Damen Krijgsman 
Adriaan Paulusz. Hoogendoorn 
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1744 
25 augustus 

18 september 

1745 
20 maart 

4 juni 

8 oktober 

18 oktober 

1746 
11 oktober 

1747 
8 augustus 

25 augustus 

1748 
22 oktober 

12 februari 

1749 
2 mei 

24 mei 

1750 
2 juni 

Dirk Kopper, van Oudewater 
Jan de Lange, uit Benschop 
Jan van Haften, van Snellerwaerde 
Maria Willemse van Es, van Rozendaal 
Jakob Vermeer, van Eist in Gelderland 
Minne Hessels, van Veenwoude uit Vriesland 
Willem Ravesteijn, van Reeuwijk 
Izacq Sterk, koopman te Leyden 

Jan de Meij en Mr. Pieter de Meij, beyden van Rotterdam 
Jan Konings, med.dr. van  
Jürgen Kopk, van  
Jakobus van Donk, van  
Härmen Plomp, uit de Ruyge Weyde 
Jan Gijsen de Jong, van Reewijk 
Klaas Overdijk, van Woerden 
Gorsseling van Varsseveld, van Aarnhem 

Gerrit Jansz. van Eijk, van Bunnik en Vegten 
Fransois Nijlandt, van Amsterdam 

Jakob van Heusden, geboren van Harmeien, onder conditie van voor den I e 

January aanstaande acte van indemniteit te brengen, of dat dit poorterregt zal 
vervallen 
Hierts, off Hartog Levi, geboren te Bon bij Keulen, zijnde van de Joodse natie, 
met dien verstande, dat hij geen winkelneringe hier ter stede zal vermogen te doen, 
als met consent van 't gilde daar belang bij hebbende; mitsgaders dat het zelve 
burgerregt alleen gegeven werd voor zijn persoon, zonder dat het zelve zal over
gaan op zijne kinderen 
Ruben van Hoven 

Gerrit de Bruin, van Linschoten 
Jan van Maurik, van Asperen 
Cornelis Blokland, uit de Lange Linschoten 
Hendrik van Ingen, van Amsterdam 
Willem Stolwijk, uit Honkop 
Frans Packouw, van Bergambagt, met overlevering van acte van indemniteyt 

Dingeman Wildschut, uit de Barronye van Ysselstein 
Schelte Pulkens, zijnde van Woerden 
Annegjen Lieveldt, van Zuijdpolsbroek, wed. Arij Koijman 

Gerrard Dirks Knops, geboren te Rotterdam 
Arijen Vermeij, geboren van Waarder 
Herman van Stipriaan, geboren van Leyden 
Jan Oudenhuijsen, geboren van Spluipwijk 
Willem la Garde, geboren van Yperen, dog heeft de laatste geweygerd de leges 
te betalen, welke daertoe zal werden geconstringeerd, of dit voorregt geroijeerd 

(wordt vervolgd) 
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