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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. 
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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. 
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„ 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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