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 1.13 Kasteelboerderij Oud-Beijerland, Zuid-Holland  

  
 

Inleiding 

Oud-Beijerland is altijd een welvarend dorp 
geweest. Het gebied was van graaf Lamoraal van 
Egmond (die in 1568 samen met de graaf van 
Hoorne in Brussel werd onthoofd) en die 
getrouwd was met Sabina van Beijeren waarnaar het dorp is vernoemd. 
Het geslacht zoals bij deze boerderij Van Egmond kwam voort uit een 
‘voogdijschap’ van het klooster van Egmond ten westen van Alkmaar. 

De als kasteelboerderij aangeduide hofstede behoorde tot de eerste 
boerderijen in het in de 16e eeuw ingepolderde gebied van Oud- 
Beijerland. De kasteelboerderij in het museum maakt deel uit van een 
klein samengesteld complex van gebouwen uit dezelfde buurt en heeft 
tegenwoordig een horecabestemming. Deze drie gebouwen komen 
behalve uit Oud-Beijerland uit Heinenoord en Heerjansdam. 

De schuur/bedrijfsgedeelte uit Heerjansdam is nu als 
schuur/bedrijfsgedeelte in gebruik voor de kasteelboerderij. 

De eerste inpolderingen van het gebied dateren uit de eerste helft van 
de 16e eeuw. Mogelijk is al kort na 1560 in het ingepolderde gebied 
begonnen met de bouw van de eerste boerderijen, waartoe ook de 
Schillemansstede zou behoren. Ondanks dat er met muurankers het 
jaartal 1617 op de gevel staat, zou de eerste bouwfase van de boerderij 
volgens C.Th. Kokke (oud-conservator museum) tussen 1561 en 1580 
kunnen liggen. 

../../0_nom/bestanden_erven/1.12%20TBC-huisje%20Olst.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.14%20Boerderij%20Giethoorn.pdf
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Het complex van de kasteelboerderij bestaat uit 

- De kasteelboerderij, geplaatst 1956-1958  

- Een schuur, geplaatst 1964 

- Een zomerhuis uit Heinoord waarschijnlijk uit 1762. Het gebouw dat 
in 1994 in het museum is geplaatst is hiervan een reconstructie. 
(replica uit 1994) 

- Een wagenhuis uit Geervliet waarschijnlijk uit de 19e eeuw en sinds 
1998 in het museum. 

 

 

 

 

 

1. Schillemansstede 
2. Vlasschuur 
3. Zomerhuis 

4. Losse schuur 
5. Wagenschuur 

 

Samen geven deze gebouwen een 
museumbeeld van een 
boerderijcomplex, zoals men die in 
de Hoekse Waard wel meer kon 
aantreffen. Het gebied waar 
genoemde gebouwen zich ter plaatse 
bevonden, wordt aangeduid als ‘het 
Overmaasse’: Hoekse Waard, 
IJsselmonde, Voorne / Putten. De 
grond bestaat uit rivierklei, geschikt voor landbouw en veeteelt.  
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Vertelpunten 

- Inpolderingen gebied vanaf ongeveer 1557 
- Kasteelboerderij volgens gevel gedateerd 1617, maar eerste bouw 

waarschijnlijk 1561-1580 
- Gebied was van de graaf van Egmond 
- Na de dood van Egmond kreeg het gebied diverse eigenaren 
- Na de bouw door jonkheer Reinhout van Aeswijn werd de boerderij 

verhuurd aan Jan Schillemans 
- Boerderij krijgt de naam Schillemansstede 
- De jonkheer reserveerde de twee Herenkamers op de eerste 

verdieping voor zichzelf 
- De verschillende gebouwen komen uit dezelfde regio, zomerhuis is 

replica 
- Complex met de kasteelboerderij Schillemansstede is tegenwoordig 

geheel in gebruik bij de horeca 

 

Basisinformatie presentatie  

Historische achtergrond 

Schillemansstede 

In dit gebied werden vanaf 1557 
inpolderingen uitgevoerd in 
opdracht van graaf Lamoraal van 
Egmond. Als prinsgezinde werd hij, 
samen met de graaf van Hoorne, 
aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog op 5 juni 1568 
terechtgesteld (onthoofd) op de 
Grote Markt van Brussel.  

Van Egmond had het gebied naar zijn vrouw Sabina van Beijeren 
genoemd. Na zijn executie werd zijn bezit verbeurdverklaard, maar de 
familie behield het vruchtgebruik. De inpolderingen werden gewoon 
voortgezet.  
In 1580 kocht jonkheer Reinhout van Aeswijn, Heer van Arkel (bevriend 
met Willem van Oranje) hier grond en enkele boerderijen. In 1579 
tekende hij voor het gewest Utrecht de ‘Unie van Utrecht’. 

Schillemansstede 1912 met blazer 
(bakhuis) en grote schuur. 
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De Unie van Utrecht is een op 23 januari 1579 getekende overeenkomst 
tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen 
dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te 
jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werd geregeld 
op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, 
zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een 
latere grondwet.  

De prijs voor Van Aeswijn was hoog: na 10 jaar werd zijn kasteel te Arkel 
verwoest. Ook werd hij als schepen (burgemeester) van de stad Utrecht, 
verbannen (de Tachtigjarige Oorlog was nog steeds gaande). 

De Beijerlanden waren nu zijn toevluchtsoord. In later tijd liet hij het 
voorhuis van onze boerderij bouwen, (1617) dat verpacht werd aan Jan 
Schillemans. D.w.z. het voorhuis, de binnenkeuken, de opkamer en de 
kelder, samen met het oude voorhuis van rode baksteen en de zolders 
evenals 23 morgens bouw- en weiland (met morgen wordt hier 
waarschijnlijk bedoeld de ‘Rijnlandse morgen’ = 0,85 ha; 23 morgens is 
dan ca. 20 ha.). Voor zichzelf reserveerde de jonkheer de twee 
Herenkamers op de eerste verdieping. Een schuur was er al (deze werd 
afgebroken in 1918).  

In 1650 overleed Maritgen Thonis (de weduwe van Jan Schillemans). In 
de tweede helft van de 17e eeuw moest de adel vaak een deel van zijn 
bezit verkopen wegens geldgebrek. In 1669 werd de familie Mathenesse 
eigenaar en in 1679 de familie Spruijt. De herenkamers werden toen 
benut als personeelsruimte of als opslagplaats. Van 1723 tot 1952 was 
de familie Verhagen eigenaar. 

Het voorhuis heeft het aanzien van een stedelijk huis. Bij de 

wederopbouw heeft men zich voornamelijk gebaseerd op een 

boedelbeschrijving uit 1650.  

De schuur/vlasschuur   

De schuur komt uit Heerjansdam (ca. 10 km ten oosten van Oud-

Beierland-IJsselmonde ). De schuur was afkomstig van de boerderij 

‘Voorzorg’  en was van het type hallehuis met vijf ankerbalkgebinten. 

Tussen de dwarsdelen bevonden zich de tassen. Later kwam er een 

grotere koeruimte en een ruimere vlasschuur. De ramen hadden stroken 

http://nl.wikipedia.org/wiki/23_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1579
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewest_(Lage_Landen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet
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opklapbare gedeelten van twee 

aan twee gekoppelde houtdelen. 

Dit is in het museum nog zo. 

Van de schuur werden de 

gebintconstructies en vensters en 

deuren overgenomen. De vorm 

en indeling werden aangepast aan 

de toestand zoals die op grond van schaarse gegevens bij de 

Schillemansstede geweest had kunnen zijn. In 1993 werd deze locatie 

aangepast aan de huidige horecafunctie. 

Zomerhuis 

Het gereconstrueerde zomerhuis stond bij de boerderij West-

Leeuwenstein in Heinenoord ten oosten van Oud-Beijerland. Het 

origineel is in 1938 gesloopt, maar kort daarna is er aan de hand van 

foto’s en herinneringen van de bewoner een reconstructietekening van 

gemaakt. Het zomerhuis was verbonden met een grote schuur zoals ook 

in de situatie in het museum. 

In het zomerhuis ter plaatse werden vroeger gedurende het hele jaar de 

maaltijden bereid. In de zomer sliep iedereen hier ook. In de boerderij 

kwam zo ruimte vrij voor opslag en werkzaamheden. Dit gold in het 

algemeen voor de boerderijen bij zomerhuizen. In later tijd werden deze 

huizen ook wel benut als woning voor (groot)ouders.  

Bij onze kasteelboerderij heeft ter plaatse nooit een zomerhuis gestaan. 

Losse schuur 

Ten westen van de grote schuur en achter het zomerhuis staat een losse 

schuur waarvan de datering onbekend is.  

Het is ook geen officiële museumlocatie. In deze schuur zijn de keuken 

en de toiletten ondergebracht. 
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Wagenhuis. 

Het wagenhuis uit Geervliet (Voorne/Putten zo’n 8 km ten oosten van 

Hellevoetsluis) staat schuin achter de losse schuur en is in gebruik als 

opslagplaats voor de horeca. 

Verdieping 

De restauratie van 1993 - herbouw en verbouwing  

Een belangrijke factor was hier de wens het museumrestaurant in de 

vlasschuur te vestigen.  

Het kasteelhuis werd grotendeels in 17e eeuwse staat gebracht. In de 

rechtergevel kwamen weer 18e eeuwse vensters; de 17e eeuwse luiken 

werden rood geschilderd, de 18e eeuwse 

luiken groen. Naast de bestaande opgang 

(trap) is om praktische redenen een 

tweede opgang gebouwd. De opkamer 

verbindt het voorhuis met de schuur die 

uiteraard ingrijpend aangepast moest 

worden aan het horecabedrijf.  

Het patroon van de vroegere paarden- en 

koestal werd echter nog aangegeven. Op de plek van het boenhok, de 

karnkamer en de karnmolen is nu het uitgiftebuffet. Op de plaats van de 

vroegere stallen zijn nu de toiletten. Als nooduitgang moesten extra 

deeldeuren toegevoegd worden. 

In de garderobe was de roskarnmolen geplaatst. De kollergang van de 

vroegere maalinrichting is nog steeds in de vloer te zien. 
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De kollergang in de garderobe. 

 
De roskarnmolen ter plekke. 

De kasteelboerderij wordt o.m. gebruikt als trouwlocatie in het museum. 

Bedrijf, inrichting e.d. 

Op de klei konden landbouw en veeteelt naast elkaar uitgeoefend 

worden. De vroegere inpolderingen waren weliswaar duur, maar ook 

zeer rendabel dankzij de aanzienlijke productieoverschotten. Producten 

waren o.a. granen, vlas en meekrap (een plant voor verfbereiding van 

rode verf).  

Onze schuur uit Heerjansland was een vlasschuur. 

Door de veelzijdigheid waren de bedrijven minder kwetsbaar (vergelijk 

1.10 Varik). 

Al voor 1600 waren hier driebeukige boerderijen met achterin grondtas 

en deeldeuren in de zijgevels. 

Naast de kasteelboerderij is een zogenaamde knopentuin. In de 17e 

eeuw bestond in de architectuur een grote belangstelling voor een 

ingewikkeld lijnenspel. In tuinen werd dit toegepast in een knopentuin, 

die als sierperk in een omsloten tuin werd aangelegd. 

Deze knopentuinen hadden kleine, soms bizarre patronen met randen 

van altijd groene planten. De open plekken werden gevuld met kruiden, 

bloemen of gekleurd materiaal. 

 

Linken 

- Filmpje NOM, link 

https://www.openluchtmuseum.nl/kasteelboerderij?taal=nl&gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuH5gt9BvN2JJQlt18TUPxlADB9ql6P2m-s0LLJYzxRWyl5qDTioUThoCRhkQAvD_BwE
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- Rosmolen Oud-Beijerland, link 

Literatuur 

- Bouwhistorisch rapport 2014 
- Kasteelboerderij Schillemansstede Oud-Beijerland, art, J.C. Kokke 2007, 

arch. NOM 
- Gids 2014 

Afbeeldingen 

 
De Scheermansvliet en de Scheermansstede (Schillemansstede) met  

de blazer (bakhuis) op de voorgrond rond 1900. Coll: NOMA 

 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=15472
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De Scheermansvliet en de Scheermanstede zonder de blazer en  

de grote schuur rond 1920. Coll: NOMA 

 

 

 

 

 

Schillemansstede prominent in beeld met links het zomerhuis en  
direct daarachter de losse schuur. 
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Rechts op de foto’s het in 1938 gesloopte zomerhuis van de boerderij West-
Leeuwenstein uit Heinenoord dat in het museum is gereconstrueerd. Daarachter de 

schuur zoals er ook een in het museum is gebouwd. Het motief van de deur met 
halfrond bovenlicht van deze schuur werd ook overgenomen voor aanpassing van de 

blinde zuidgevel van de grote schuur van de kasteelboerderij. 

 

Locaties ter plekke 

 
Ter plekke in 1930. 

 
De voormalige locatie 2020. 

Bron kaarten topotijdreis.nl 
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Weergave van de situatie van het erf 
Scheermansvliet rond 1820.  

1. bijschuur, gesloopt 1939  
2. grote schuur, gesloopt 1918-1919  
3. blazer (bakhuis), gesloopt 1919-1922 
4. schuurtje (gegevens ontbreken), gesloopt 

ergens tussen 1820 en 1919 
5. gearceerde gedeelte dat is overgeplaatst 

naar het NOMA  
6. wegverbreding uit 1939  

 

Archief NOMA 3.01.370 

  

 

-.-.-.-.- 


