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Vooraf
Boukje Zaadstra, voorzitter

Het jaar 2018 is een prachtig jaar
geweest voor onze Vereniging
Oud-Linschoten: we vierden ons
eerste lustrum! En bij zo’n verjaardagsfeest hoorde een echt
“VOL”-historisch cadeau aan ons
mooie dorp Linschoten: de restauratie van het middeleeuwse Angelusklokje uit de St. Janstoren, een
van de oudste luidklokjes in Nederland. Dankzij het enthousiasme en
vele gulle gaven uit onze gemeenschap kon deze restauratie worden
bekostigd en kan het klokje nu weer
kleppen. Een resultaat om allemaal
trots op te zijn.
Bovendien hebben vele leden zelf
kunnen zien hoe zo’n restauratie in
zijn werk gaat en hoe klokken worden gegoten en getest. Op 12 juni
2018 vertrok een VOL-le bus voor
een excursie naar het klokken dorp
Asten; het werd een inspirerende en
gezellige dag met elkaar.
Dat geldt ook voor onze maandelijkse lezingen op zaterdagochtend.
Vele (Oud)-Linschotenaren en ”import dorpsgenoten” weten de weg
te vinden naar ons lokaal in de Brede Vaart. Ook de wekelijkse inloop
ochtend op woensdag wordt enthousiast bezocht. We zijn erg blij
met deze warme belangstelling voor
de geschiedenis van ons dorp.

Het VOL-bestuur nodigt U hiervoor
van harte uit. In de bijlage vindt u
het jaarverslag 2018 en de benodigde stukken voor de ledenvergadering van dit jaar.
Het zittende bestuur bestaat nu uit
6 leden maar is nog niet VOL-ledig:
wij willen graag nog een algemeen
bestuurslid erbij. Dus kom eens
langs als u zich wil inspannen voor
het behoud van Linschotens erfgoed.
Aangezien wij allemaal “staan op
de schouders van ouders” hebben wij, aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering, de heer
H.D. Knook uitgenodigd om een
stuk Linschotense dorpsgeschiedenis levend te maken. Hij geeft een
presentatie over zijn illustere voorouders, de familie Knook, die in de
19e en 20e eeuw in de Dorpstraat
“T Oale Hoes” hebben gewoond en
een belangrijke rol hebben gespeeld
in onze dorpsgeschiedenis. Vooral
zijn voorvader, de heer P.H. Knook
die ruim 33 jaar burgemeester was
van Linschoten en Snelrewaard.
U bent van harte uitgenodigd.
We hopen u als leden op onze ledenvergadering te mogen begroeten.
Namen het VOL bestuur,
Boukje Zaadstra, voorzitter

Bij een vereniging hoort dit verenigingsblad, VOL met informatie waar
we ons als VOL mee bezig houden.
Natuurlijk houden we ook een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
en wel op zaterdag 9 maart 2019.
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Van de redactie
Dick van As

Hoewel Linschoten een klein dorp
is, is het niet moeilijk om over de
geschiedenis van het dorp en zijn
inwoners twee keer per jaar een
blad vol te krijgen.
In dit nummer vindt u o.a. een
tekst van een gastschrijver, ons
verenigingslid dhr. W.J. Raven.
Onder de titel “Op grond van een
gulden” brengt hij een goed gedocumenteerd verhaal over het Wijkgebouw van het Groene Kruis.
De redactie zou het fijn vinden
als meer Linschotenaren een bijdrage zouden willen leveren aan
ons verenigingsblad. Kent u een
mooie anekdote uit het verleden
van ons dorp of weet u van een
historische gebeurtenis, mail het
mij (dickvanas@kpnmail.nl) of bel
06 44442996 en ik kom langs met
mijn schrijfblok.
Veel leesplezier!

Op grond van een gulden
Tekst en foto’s: dr.ir.W.J. Raven

Het was een optimistische tijd, de
oorlog was over en iedereen hoopte op het beste voor leven en welzijn. De gezondheidszorg kreeg
steeds meer aandacht en overal
werden kruisverenigingen en wijkgebouwen opgericht.
In Linschoten stichtte in 1951 het
Groene Kruis een wijkgebouw op
een terrein aan de Korte Linschoten oostzijde, dat voordien eigendom was van de gemeente Linschoten.
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In 1948 had de gemeente deze
grond gekocht van “Mejuffrouw”
J. Verduijn, weduwe van de Heer
A.G. Smorenburg, met de bedoeling hierop voor de plaatselijke
dokter een praktijkwoning te bouwen.
Gemeentelijke zorg voor de huisvesting van de dokter was overigens niet zo vreemd als het ons
nu lijkt. Ooit bestond er zelfs een
dienstbetrekking tussen dokter en
gemeente, zoals is af te leiden uit
oude krantenberichten.

figuur 1. Krantenberichten uit de Schoonhovense courant, 1867 en 1876

Echter, de toenmalige dokter G.E.
van den Burger koos er in 1949
voor in de Dorpstraat te blijven
wonen en daar ook zijn praktijk te
houden.
De gemeente wist alsnog voor het
aangekochte weiland/bouwterrein
een passende en “gezonde” bestemming te vinden door het aan
Het Groene Kruis te Linschoten
aan te bieden voor een “vriendenprijsje” van f 1 (één gulden).
De betaling daarvan kon gladjes
verlopen zoals is af te leiden uit de
verkoopakte op 22 maart 1952. Bij
notaris Koole te Woerden waren
aanwezig: burgemeester L.W.H.
de Geus namens de gemeente Linschoten en de heer A. Versloot als

voorzitter van het Groene Kruis
te Linschoten. De akte vermeldt
daarover:
Voorts verscheen de heer A. Versloot, gemeente-ontvanger van
Linschoten, in welke functie hij
verklaarde die gulden te hebben
ontvangen.
Leuk detail:
je zou dat je zo kunnen voorstellen: de boomlange Andries
Versloot in een (toevallige) dubbelrol, met een royaal gebaar
en met zijn zware stem: “heren,
kijk goed .… daar gaat die gulden . . . van de vestzak naar de
broekzak”.
Maar ondertussen was op de toen
overgedragen grond het wijkgebouw al lang en breed gebouwd en
enigszins plechtig in gebruik genomen.
Heel wat overleg was daaraan
vooraf gegaan. Vooral over het
geld natuurlijk, waarover de meeste zorgen waren. De bevolking van
Linschoten heeft in die dagen massaal het Groene Kruis gesteund
met grote en kleine bijdragen en
obligaties. En toen er eenmaal besloten was om te gaan bouwen kon
het bestuur aan de slag om alles te
gaan regelen.
Een aardige bijzonderheid daarbij
was het idee van een bestuurslid
dat het wel deftig zou staan om
het nieuwe gebouw wat ruimer
naar achteren te plaatsen. De
meningen waren verdeeld: 1,5
meter, 1 meter naar achteren of
gewoon aansluiten aan de door
de gemeente bepaalde voorgevelrooilijn. Enfin, er werd zelfs
over gestemd en uiteindelijk vermelden de notulen het besluit

om de voorgevel één meter achter de rooilijn te plaatsen.
In het voorjaar van 1951 werd het
nieuwe wijkgebouw ontworpen en
verder uitgewerkt door architect
H.H. van Harten uit Geldermalsen.
Op zaterdag 7 april 1951 kon in
het koffiehuis van W.Baars “Het
Wapen van Linschoten en Snelrewaard” het werk worden aanbesteed. Zeven aannemers uit
Linschoten en verre omgeving
leverden
hun
aanbiedingsprijzen in, die varieerden van circa
f 37000 tot f 46000. Helaas werd
de laagste inschrijver niet capabel genoeg geacht, zodat uiteindelijk aan de opvolgende
inschrijver J.Romein Czn. te Linschoten het werk werd gegund voor
f 38240,85. Natuurlijk zou er
nog wel wat bijkomen, zodat met
f 6000 voor de verwarming en ook
met honorarium, inrichting, diverse posten en niet te vergeten
f 1 voor de grond, de totale stichtingskosten op (afgerond) f 48000
zouden uitkomen.
Volgens de statistiekcijfers zou
dat anno 2019 ruim acht keer
zoveel zijn.
De vlakbij het bouwterrein wonende heer I.Vroege, rentmeester van
het landgoed Linschoten, die het
bestuur steeds had geadviseerd
over bouwkundige zaken, ging
toezicht houden op de bouw.
In de zomer van 1951 was het
werk zover gevorderd dat de eerste steen kon worden gelegd.
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Deze eer viel te beurt aan Els Versloot, de dochter van de voorzitter, in aanwezigheid van het Groene Kruisbestuur en dokter van den
Burger, die zich later als consultatiebureau-arts jarenlang zou inzetten voor de gezondheid van alle Linschoter kindertjes.

figuur 2: Foto bij de 1ste steen
vlnr.: J.C.Hendrikse (penningmeester),
D. van Bennekom, C.Verhoek (secretaris.), E. van
den Heuvel, Els Versloot, dokter G.E. van den
Burger, A.Versloot (voorzitter)

Behalve werk aan het gebouw moest
er op het terrein ook het één en ander gebeuren. Het perceel werd aan
de zuidoostzijde begrensd door een
sloot waarop aanvankelijk regenen afvalwater werd geloosd. Om de
juiste grens met de buren duidelijk
zichtbaar te maken kwam er een
landmeter van het kadaster aan te
pas.
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Vervolgens werd de sloot gedempt
en kwam er een doelmatige riolering.
Aan het eind van dat jaar was alles
klaar en op 6 december 1951 waren
in een goed gevuld “gemeentelokaal” tal van genodigden namens de
overheid en verwante verenigingen
aanwezig voor de feestelijke opening.
Het zogenoemde gemeentelokaal
naast de dorpskerk midden in Linschoten had eeuwenlang gediend
als school, later ook als gymnastieklokaal en één van de kleinere
lokalen was zelfs in gebruik als
consultatiebureau van het Groene Kruis. Na de restauratie van
de kerk omstreeks 1978 werd het
gemeentelokaal in gebruik genomen als kerkelijk centrum “De
Wingerd”.
De notulen van Het Groene Kruisbestuur geven een uitgebreide beschrijving van de opening van het
nieuwe wijkgebouw, die werd verricht door de toenmalige Utrechtse commissaris van de Koningin
M.A.Reinalda (naar wie later nog de
provinciale weg van Woerden om
Linschoten en langs Montfoort naar
Schoonhoven is genoemd).

Een zinnetje uit zijn openingstoespraak vermeldde hoe Linschoten
met “krabben en bijten” dit gebouw
had bijeenbracht in een tijd dat elke
gulden wel vier keer moest worden
omgedraaid.
Na nog een flink aantal toespraken
en cadeaus werd aan commissaris
Reinalda de sleutel van het te openen gebouw aangeboden op een
fraai kussen door twee dochters van
bestuursleden.
Daarna vertrok het hele gezelschap
naar het nieuwe wijkgebouw, waar
de Groene Kruisvlag werd gehesen,
de deur werd geopend en allen binnen uitgebreid konden rondkijken.

figuur 4: Plattegrond, consultatiebureau, badhuis
en woning

De functionele indeling van het
gebouw was overigens niet erg
handig, omdat de werkruimten en
de dienstwoning en de stookruimte
gedeeltelijk door en langs elkaar
liepen.
figuur 3: Beeld uit 1951 (toen) nog in de wijde,
groene ruimte

Het complex bestond uit een consultatiebureau, badhuis en dienstwoning voor de wijkverpleegster, met
een garage, een magazijn voor uitleenartikelen en een bijkeuken voor
het weer schoonspoelen daarvan.

Desondanks heeft het wijkgebouw
toch vele jaren naar tevredenheid
dienst gedaan.
Omdat in Linschoten veel woningen
(toen nog) geen douche- of badgelegenheid hadden was in het plan
een badhuis opgenomen. Dat had
een vloeroppervlak van ruim 20 m2
verdeeld in twee rijen van elk vier
douchecabines met een gangetje in
het midden. Het wekelijkse rooster
was globaal:
- dames op vrijdag
- heren op zaterdag.
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Verhalen gaan er over (vr)olijk
galmende liedjes en luidkeelse
aanmaningen tot spoed bij het
douchen als de wachtkamer te vol
liep. Na een driftige bons op de
deur klonk er dan dreigend: “afdrogen!”.
Voor warmwater was er een flessengasinstallatie waarvan de gasflessen
werden opgeslagen in een houten
bergkast buiten het gebouw. Badhuis en consultatiebureau werden
verwarmd door een centrale verwarmingsinstallatie met radiatoren, die
waren aangesloten op een ketel in
de kelder onder het woongedeelte,
aanvankelijk gestookt met kolen. De
kolen werden gestort via een “koekoek” naast de voordeur onder de
trap. Later werd de kolenketel vervangen door een oliestookinstallatie
met een olietank ingegraven in de
voortuin en omstreeks 1970 kwam
er aardgas.
De dienstwoning had alleen maar
een kolenkachel in de woonkamer
en een kolenfornuis in de keuken.
Zou centrale verwarming toen te
veel luxe zijn gevonden voor een
dienstwoning?
Later kwam daar natuurlijk wel
een aardgasleiding.
De eerste (en enige) wijkverpleegster die hier gewoond en gewerkt
heeft was zuster J.E. van Dalen,
die vanaf april 1947 tot haar pensioen in 1978 aan het Groene Kruis
Linschoten verbonden was. Met
haar Solex (later lelijke eend) reed
zij dorp en buitengebieden rond.
Vanuit de keuken kon zij genieten van een wijds uitzicht ver over
de weilanden tot Cattenbroek toe.
Zie ook de foto uit 1951.
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De verwarmingsinstallatie met kolen
en olie en de warmwatervoorziening
met flessengas werden jarenlang
beheerd door de heer J.Kranenburg
van de Vaartkade. De heer D.A. van
‘t Riet uit Leiden kwam wekelijks de
tuin onderhouden.
Overigens verzorgde zuster van Dalen (met haar ‘groene vingers’) achter het huis een fraaie bloementuin.
Het badhuis heeft gefunctioneerd
tot begin jaren ‘60. Daarna werden
de douchecabines gesloopt en kon
de vrijkomende ruimte worden ingericht als tandartspraktijk. Onderbroken door een korte periode, rond
1970, waarin de tandartspraktijk
was gevestigd in de Meidoornlaan,
hebben de tandartsen Trouerbach,
van Zelst en Kautz hier tot 1984 geboord, getrokken en gevuld. Nadat
zuster van Dalen in 1978 met pensioen ging kwam het woongedeelte
leeg te staan.
Intussen waren de gebruikseisen
voor een functionele indeling van
wijkgebouwen zodanig veranderd
dat er in 1982 nog even plannen zijn
gemaakt om het gehele pand, inclusief woning, ingrijpend te verbouwen. Dat is niet gerealiseerd, maar
de activiteiten van het Groene Kruis
werden verplaatst naar een tijdelijk
houten noodgebouw aan de Vaartkade-noordzijde.
Begin 1984 is het wijkgebouw verkocht; tandarts Kautz bleef hier nog
een paar maanden zijn praktijk houden, maar sinds medio 1984 heeft
het pand een particuliere woon/
werkbestemming.

figuur 5: Verkoopfoto van makelaar T.Verweij
1983

In 1988, kort voor de gemeentelijke
herindeling werd in de Jacob Barneveldstraat een nieuw wijkgebouw
opgericht, waarvan de (toen inmiddels) gepensioneerde dokter G.E.
van den Burger de eer kreeg van het
slaan van de eerste paal.
De voorgevel van het wijkgebouw
aan de Korte Linschoten was ooit
versierd met een rond glas-in-loodraam met een groen kruis, waarboven in siersmeedletters de ‘ijzeren’
tekst “Wijkgebouw”. Zie ook foto
1951.

figuur 7: Toenmalig burgemeester J.Berentschot
onthult in 1988 het opgeknapte siersmeedwerk
“Wijkgebouw”.
Links nog juist herkenbaar: applaus van de toenmalige voorzitter Hans Polling

Door de gewijzigde taakverdelingen in de gezondheidszorg is er de
laatste jaren nogal wat veranderd
(ook) in Linschoten:
- het Groenekruiswerk werd ondergebracht in het cultuurhuis De
Brede Vaart en in het Gezondheids-centrum,
- het wijkgebouw aan de Jacob
Barneveldstraat werd verkocht
en heringericht als woning,
- de organisatie Het Groene Kruis
Linschoten (aanvankelijk een
vereniging, later een stichting) is
in 2018 opgeheven.
Beide hier genoemde wijkgebouwen
hebben dus elk slechts een relatief
korte periode van ongeveer dertig
jaar als zodanig gefunctioneerd.

figuur 6: Ontwerpschets 1985 voor het wijkgebouw aan de Jacob Barneveldstraat

Dit embleem vond later een nieuwe
bestemming in de hal van het nieuwe wijkgebouw.
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Tot slot nog een indruk van de huidige toestand aan de Korte Linschoten oostzijde, waar te zien is hoe in
de loop der jaren de kleuren van het
schilderwerk zijn veranderd.

In weer en wind op de
bakfiets: Exalto

- zie foto 1951:
zelfs uit deze zwart/wit foto is
goed af te leiden dat alle kozijnen
oorspronkelijk egaal wit waren

Na de kolenboer, de kleermaker en
de boerderij hierbij een nieuw verhaal in de serie “verdwenen”.

- zie foto 1983:
de toenmalige bruin-mode suggereerde iets van hardhout dat
eigenlijk naaldhout was
- zie foto 2019:
geïnspireerd op de streekeigen
kleuren: creme/wit met groen.

Tekst: Dick van As
Foto’s: Wim Exalto en Dick van As

In de stomp van de molen bij de
kwakel richting Woerden hebben in
de vorige eeuw jarenlang Willem
Exalto en zijn vrouw Teuntje Doornekamp gewoond.
Jan Willem Exalto werd geboren in
Gorinchem en overleed in 1974 op
86-jarige leeftijd in Linschoten. Zijn
vrouw, Teuntje Doornekamp, werd
op 6 mei 1892 geboren in Linschoten
en overleed op 13 december 1983.
Zij was het oudste kind van Klaas
Doornekamp (1867-1944), die van
1891 t/m 1931 machinist was op
het stoomgemaal in Kromwijk.

figuur 8: Recent beeld anno 2018 met het in 1984
aangeplante boomgaardje dat ondertussen ‘gezonde’ vruchten draagt.

Uiteindelijk een pand waaraan veel
Linschoters goede herinneringen
bewaren.

Stoomgemaal Kromwijk 1933

Teuntje en Willem trouwen in 1916
in Linschoten.
Uit hun huwelijk bereiken vier zonen
de volwassen leeftijd: Klaas, Albertus, Cor en Jaap. Inmiddels zijn zij
allen overleden.
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Maar hij wordt pas een bekende
Linschotenaar doordat hij jarenlang
in weer en wind langs de boerderijen en door het dorp gaat met zijn
bakfiets vol met ambulante handel
in huishoudelijke artikelen: zeep,
zeeppoeder etc.; een soort ‘Blokker-op-wielen’. Of zoals het ook wel
werd gezegd: een negotieman.
Korenmolen De Hoop

De stenen stellingmolen De Hoop
werd gebouwd in 1893 door H. de
Goederen ter vervanging van een
wipmolen die afbrandde tijdens een
zware storm. Het was een korenmolen. De molenaar heette Adriaan
van der Does. In 1923 werd de molen tot op stellinghoogte gesloopt.
Na hun huwelijk in 1916 huren de
Exalto’s het huis Korte Linschoten
Wz 27. Als de molenstomp in 1923
bewoonbaar is gemaakt, trekken ze
daarin (Korte Linschoten Wz 31).
Hier groeien de kinderen op en wonen ze met z’n zessen in deze beperkte ruimte.

Het echtpaar Exalto

Na zijn huwelijk vindt Willem werk
bij houthandel De Goederen.

Uit de Woerdense Courant van
28 nov. 1952:

Ondank is ’s waereldts loon
Ten gevolge van de gladheid raakte jl.
dinsdagmorgen de groentekar van de
gebroeders Spruit in de Linschotervaart
ter hoogte van het gemeentehuis. Het
grootste deel van de voorraad alsmede
de weegschaal en de gewichten ging verloren. Het meest trieste van deze geschiedenis was wel de gewaarwording van de
jonge Spruit toen hij bemerkte dat hij het
slachtoffer van de gladheid moest worden terwijl hij bezig was de oude Exalto
met zijn negotiekar tegen de brug over de
Linschotervaart te duwen. Met een onhoudbaar gangetje gleed de groentekar
– ondanks zijn remmen – van de helling
om in het water terecht te komen. Het betekende voor de gebr. Spruit een lelijke
schadepost.

Verweij
De
Echte Bakker
Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 41 33 58

FYSIOTHERAPEUT
A.A.W. VAN DAM - VERMEULEN

Den Engh 23, 3461 GM Linschoten
www.fysio-irmavandam.nl - info@fysio-irmavandam.nl
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bijna mis: er verschijnen plotseling
geallieerde vliegtuigen. Vlug duiken
oom en neef in de berm. Gelukkig
blijft de bakfiets heel. Om de bocht
zien ze wat er is gebeurd: er staan
enkele auto’s in brand en er liggen
doden naast. Snel gaan ze er voorbij uit angst dat de Duitsers op hen
wraak zouden kunnen nemen.
In Gouda aangekomen bewaakt Wim
de bakfiets met een stuk hout. Telkens tilt er een Gouwenaar het zeil
op om te kijken of er iets eetbaars
in de bakfiets ligt. Het lukt Exalto
om een goede ruil te maken en met
nieuwe handel rijden ze terug naar
Linschoten.

Neef Willem Baas herinnert zich
over zijn oom Willem het volgende:
In de hongerwinter van 1944-1945
was voedsel belangrijker dan geld.
Daarom is Exalto toen, voor zover
mogelijk, overgegaan op ruilhandel. Bij de boeren ruilt hij artikelen
tegen kaas, boter, melk of aardappelen. Een deel daarvan gaat op in
het gezin en met de rest bakfietst
hij naar Gouda om nieuwe spullen te
verkrijgen. Hij neemt zijn neef Wim
Baas, dan 9 jaar, mee om onderweg zijn lading te kunnen bewaken.
Even voorbij Oudewater gaat het

Naast de bakfiets is er een transportfiets met een mand voorop.
Hiermee fietst hij naar Woerden om
bij warenhuis De Koning inkopen te
doen om zo zijn voorraden weer aan
te vullen. De omzet zal niet groot
geweest zijn. Mevr. Exalto verdient
wat bij met verstelwerkzaamheden
en bakeren.
Exalto doet niet aan een AOW-leeftijd. Op z’n tachtigste zit hij nog op
zijn bakfiets. Het zal in 1972 geweest zijn dat de Exalto’s de molen
verlaten hebben en zijn gaan wonen
in een aanleunwoning naast de eerste Lindescote, Meidoornlaan 44. In
de Woerdense Courant van 1 maart
1973 staan de bakfiets en de transportfiets te koop, te bezichtigen aan
de Korte Linschoten Wz 31.
Maar ook dan kan Exalto het niet laten. Hij heeft een invalidenfiets weten te bemachtigen - zo’n fiets waar
een gehandicapt persoon op een zitting voorop kan zitten - die hij parkeert in het portiek bij de voordeur

12

en waarmee hij zijn klanten in het
dorp bedient.
Lang heeft hij echter niet in de gezellige aanleunwoning kunnen wonen, want op 22 november 1974
gebeurt er iets vreselijks:
Uit de Woerdense Courant van
28 nov. 1974:

Bejaarde inwoner verdronken.
Een bekende inwoner van Linschoten,
de 86-jarige heer J.W. Exalto, is vrijdagavond op tragische wijze om het leven gekomen. De heer Exalto (vader van
de bekende hervormde predikant drs. K.
Exalto) genoot in Linschoten in wijde
omgeving bekendheid doordat hij vele
jaren galanterieën heeft gevent. Tot aan
zijn dood kon men hem dagelijks op een
transportfiets met witte mand zien rijden.
De heer Exalto was ook nauw betrokken
bij de organisatie van de kerkelijke samenkomsten die een minderheidsgroep
regelmatig belegt. Vroeger op de Hoge
Werf, de laatste tijd in de gemeenschapsruimte van de Prins Clausschool.
Vrijdagavond had de heer Exalto daar
een kerkelijke bijeenkomst bezocht en na
afloop daarvan zou hij koffie gaan drinken bij familie aan de Vaartkade Zz. Daar
is hij echter nooit aangekomen omdat hij,
vermoedelijk door de duisternis misleid,
onderweg bij de brug van Rapijnen in de
Vaart is gelopen en verdronken.

Mevr. Exalto voor haar aanleunwoning

tje hebben dit voortgezet, Willem
als medebestuurslid en Teuntje op
de achtergrond als organisator. Elke
vrijdagavond wordt er een bijeenkomst gehouden voor strenggelovigen waarbij een spreker of predikant
wordt uitgenodigd om een preek te
houden in de sfeer van de “nadere
reformatie”. Jarenlang gebeurt dit in
de schuur van Hoogendoorn, handelaar in huiden, op de Rietwerf. Daarna in de schuur naast het huis van
zoon Jaap waar nu de wereldwinkel
is.
Vervolgens komt de groep terecht
in het gemeentelokaal en tenslotte
in de aula van de Prins Clausschool.
Heden komt men op vrijdagavond
bijeen in de oude dorpskerk.

Mevr. Exalto zal nog 9 jaar alleen in
haar huis wonen tot haar overlijden
op 13 december 1983.
De vader van mevr. Exalto, Klaas
Doornekamp, organiseerde al voor
de oorlog godsdienstige bijeenkomsten in Linschoten. Willem en Teun13

Uit de Woerdense Courant van
23 nov.:

1967. Uit de raadsvergadering van vrijdagavond 17 nov. 1967: Nooit op vrijdag
vrij.
Bij een voorstel over verhuur van het gemeentelokaal vroeg de heer Vlooswijk
waarom de PJGU, ondanks vroegtijdig
aanvragen, de zaal geen enkele maal op
vrijdag kon krijgen. De voorzitter antwoordde dat de zaal het hele jaar door op
vrijdagavond is gehuurd door de groep
Exalto die daar kerkelijke samenkomsten
houdt en lang van tevoren de sprekers
vraagt.

Molenstomp anno 2018

Jaap, de jongste zoon, gaat ook in
de ambulante handel. Na zijn huwelijk woont hij met zijn vrouw in
het zomerhuis naast de boerderij
Engherweide (Reinaldaweg 22) van

C. Verweij. In 1957 koopt hij het
huis Nieuwe Zandweg 5 van dhr. De
Groot. Het schoonmaken van de bovenverdieping blijkt een grote klus
omdat De Groot daar kippen heeft
gehouden.
Naast de ambulante handel heeft
Jaap een taxi, een grote Amerikaanse Chevrolet uit 1956. Ook wordt
vaatwerk verhuurd voor feestelijkheden en begrafenissen. De houten garage naast het huis wordt in
deze tijd vervangen door een stenen
schuur, de huidige wereldwinkel.
Op 26 febr. 1960 wordt ter aanvulling op de handel langs de
weg
een
showroom
geopend
met
huishoudelijke
artikelen
in een kamer in het woonhuis.
Maar deze heeft niet lang bestaan, want op 11 sept. 1964 lezen we in de Woerdense Courant:
Te koop wegens verhuizing een
woonhuis met grote garage Nieuwe
Zandweg 5, een kinderwagen, een
Volkswagen bestel en een Chevrolet
1956. Jaap vertrekt met zijn gezin
naar Leersum waar hij zijn bedrijf
voortzet. Jaaps oudste zoon, Wim,
vernoemd naar zijn opa Willem, is
inmiddels 70 jaar, woont in Lienden
in de Betuwe en rijdt door dorpen
en langs boerderijen in zijn bus met
“ambulante handel in huishoudelijke
en landbouwartikelen”.
Af en toe komt hij in Linschoten,
omdat hij daar enkele klanten heeft.
Gelukkig beter beschermd tegen
weer en wind in zijn transportbus
dan opa Willem op zijn bakfiets…
Bron: Woerdense Courant en het
geheugen van Wim Exalto.
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Reacties n.a.v. Ledenblad
nr.9, 24 sept. 2018
Tekst: J. Hilgeman
Foto’s: F.A.L. de Goederen

Wie het weet, mag het zeggen...
De vele vragen over de gipsen ‘kopjes’, waarover in het vorige ledenblad is geschreven, worden nu dankzij de reactie van Anne de Goederen
en Bonne van Ringelesteijn beantwoord. Beiden waren respectievelijk
vanuit hun gemeentelijke en kerkelijke bestuursfunctie tussen 1974 en
1977 betrokken bij de restauratie
van de Grote of St.-Janskerk.
De verkoop van gipsen afgietsels
was halverwege de jaren 70 van de
20ste eeuw een initiatief van Mattheüs (bijnaam Teeuw) Jumelet. De uit
Dordrecht afkomstige uitvoerder bij
restaurateur NV. Huurman (Delft)
bedacht de actie ter ondersteuning
van de restauratie aan de St. Janskerk. Voordat hij in Linschoten aan
de restauratie van de St. Janskerk
begon, heeft hij als restaurateur,
ruim 17 jaar in de toren van de Grote Kerk in Dordrecht doorgebracht
zodat verdere verzakking van de 65
meter hoge kerktoren tot stilstand
werd gebracht.
De werkzaamheden in de voornamelijk koude en tochtige omgeving
van ‘de Dordtse Dom’ hebben Jumelet spierreuma bezorgd.
Tijdens de restauratiewerkzaamheden in Linschoten logeerde de uitvoerder door de week samen met
zijn vrouw in een caravan die op ‘de
bleek’ naast de kerk stond. In het
weekend vertrok het echtpaar naar
huis. Thuis werd door hem veel tijd

Uitvoerder Mattheus Jumelet in 1975

gestoken in het maken van de totaal
acht verschillende mallen en het gieten van honderden bestelde gipsen
afdrukken. De gegoten kopjes zijn
afdrukken uit de lambrisering in het
kerkgebouw. De afgietsels waren
per stuk én op een plankje met daarop vier exemplaren verkrijgbaar.
Er waren twee series. Aannemer Romijn leverde de plankjes.
Door de kennis en hulp van ‘Teeuw’
Jumelet zijn ook de twee schilderingen, het wijdingskruis (het Benedictuskruis) en een afbeelding van een
eenhoorn (Het zinnebeeld van Christus), in het torenportaal gespaard
gebleven. Deze twee voorstellingen
kwamen onder een aantal kalklagen
in het portaal te voorschijn. Eerst de
eenhoorn, uit de tijd van direct na de
reformatie. Op diepere lagen werd
het inwijdingskruis gevonden. Een
deel van de eenhoorn is verloren gegaan. Links daarvan waren nog een
ruiter en een pauw zichtbaar. De
schilderingen werden door Anne de
Goederen en de restaurateur voorzichtig ‘afgepeld’, waarna Teeuw er
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een stevige gipsen ondergrond achter heeft gegoten. De eeuwen oude
afbeeldingen zijn na de restauratie
van de toren onder glas weer terug

Binnengekomen
Tekst en foto’s: Dick van As

In 2018 wisten 36 (oud-)Linschotenaren ons te vinden om materialen af te geven. Meestal gebeurde
dat op de woensdagochtend, maar
soms werd het voorwerp bij de penningmeester of secretaris thuis gebracht. Wij zijn er erg blij mee. Op
onze nieuwjaarsbijeenkomst op 12
januari heeft u een gedeelte van wat
is binnengekomen, ook van voorgaande jaren,
kunnen bekijken.
Maar omdat niet iedereen daarbij
kon zijn, licht ik hier willekeurig enkele zaken uit.
Kaasstadrit

Hoogste punt Noordzijde de heren Jumelet en
Heijdens (Technische kring), ca 1976.

geplaatst in het torenportaal.
De samenwerking van Jumelet, de
gemeente en de kerkenraad was
bijzonder goed. Na afloop (1977)
stelde de uitvoerder dat hij eerder
nergens zo prettig had gewerkt als
in Linschoten. Daarom bleef er contact met het dorp. Enkele jaren geleden overleed Teeuw Jumelet. Voor
zijn dood maakte hij met de autoloze De Goederen de afspraak dat
de acht mallen bestemd waren voor
Linschoten. “Maar die mallen zijn
zware jongens en niet in een tasje
met de trein te vervoeren”, legt De
Goederen uit. Om de serie afgietsels ruim veertig jaar na dato alsnog
compleet te krijgen en met zorg te
bewaren voor latere generaties, is
Vereniging Oud-Linschoten op zoek
naar het tweede plankje.
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Dries Berghoef bracht ons op 26
september o.a. vier papieren zakjes
van de kaasstadrit die vanaf begin
jaren 50 vanuit Woerden werd gehouden.De eerste rit werd gereden
op 18 september 1953. De ritten
werden georganiseerd door de motorclub ‘Woerden’. 150 Automobilisten en 100 motorrijders deden eraan mee, waaronder dhr. M. van Eijk
uit Linschoten. Hoofdprijzen werden
beschikbaar gesteld door de ERU
Kaasfabrieken BV. Er werd gestart
van de toen nog onbebouwde Nieuwe Markt, vanaf half twee. De tocht
ging door het Groene Hart en was
120 km lang.

vliegen en muggen. De spuit heette
naar het merk FLIT, een middel van
ESSO dat 5% DDT bevatte. Vanaf
de beginjaren 30 werd het gebruikt.
In 1948 was de uitvinding van DDT
nog goed voor een nobelprijs, maar
in de jaren 60 ontdekte men dat het
spul nogal slecht was voor mens en
milieu, waarna het verdween uit de
westelijke wereld.

Een van de papieren zakjes die Dries
bracht, betreft de derde kaasstadrit, verreden op 17 september 1955
met 145 auto’s en 112 motoren. In
Linschoten had men een originele
attractie bedacht voor de deelnemers: elke deelnemer en passagier
kreeg in een papieren zakje met
Linschotens opschrift een plak kaas.
Het zakje van 1957 werd uitgereikt
bij de vijfde rit op 15 juni aan de
280 deelnemers en hun passagiers.
De zevende rit vond plaats op 13
juni 1959. De rit was ingekort tot
ongeveer 100 km. Vanaf twee uur
werd er gestart op de Nieuwe Markt
in Woerden waarbij elke minuut
twee auto’s en twee motoren mochten starten. Bij de motoren bracht
dhr. Baars uit Linschoten het tot de
zesde plaats!

Oranjevereniging
De Oranjevereniging had blijkbaar
een felicitatie gestuurd naar koningin Beatrix en prins Claus naar aanleiding van de geboorte van prinsje
Willem Alexander op 27 april 1967.
Wij troffen een koninklijk bedankje
daarvoor aan in het ontvangen archief van deze vereniging over de
periode 1966–1973.

Flitspuit
Op 12 mei kregen we van Co Hoogendoorn een flitspuit. Zijn moeder
(Engherzandweg 1) bestreed hiermee de muggen en vliegen. Met een
flitspuit werden poedervormige of
vloeibare bestrijdingsmiddelen verstoven. Vaak zat daar DDT bij tegen
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gedrukt op de Linschotense gemeenschap.
Op 13 april hebben wij de heer Reinink uitgenodigd om iets te komen
vertellen over de oorlogsjaren in
Linschoten.

Voorts:
Een kop en schotel met het wapen
van Linschoten en Snelrewaard, een
breinaaldenkoker met opdruk Linschoten, een prachtig schilderij van
Tivoli, wat archeologische vondsten
uit het Cromwijkterrein, een asbak
met opdruk van de fa. Folmer, een
naambord van schoenmakerij De
Vlijt, vier oude films met een oude
projector om ze te kunnen afspelen, oude tegeltjes uit het huis van
Van Varik uit de Vinkenbuurt, diverse boeken over ons dorp, foto’s
uit het begin van de vorige eeuw,
Russische aandelen van voor de revolutie in 1917, diverse oude familieakten, fotoalbums van het opgeheven ouderenkoor Sursum Corda
(1994-2004), oude gemeentegidsen, archiefmateriaal over de Timotheüsschool, een oud reglement betreffende de begraafplaats en zo zou
ik nog wel even kunnen doorgaan.

De komende tijd
Op zaterdag 9 maart houden wij
onze Algemene Ledenvergadering.
Na het officiële deel van de jaarvergadering, komt de heer Knook,
een nazaat van oud-burgemeester
Knook, ons iets vertellen over zijn
familiegeschiedenis. Zijn familie
heeft lang een belangrijk stempel
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Op 11 mei komt Aart Stigter, recordhouder op de halve marathon van
Linschoten, van alles vertellen over
de Linschotenloop en over “hardlopen en zijn leven”.
In juni organiseren wij een excursie
naar Haastrecht. Wij willen dan het
“Gemaal de Hooge Boezem ” en het
museum “Paulina Bisdom van Vliet”
bezoeken.
In de maandelijkse nieuwsbrieven
van onze secretaris zult u hier meer
over lezen.

Feest bij de burgemeester
Tekst en foto: Janneke Hilgeman

September lijkt nog ver weg, maar
toch is bij Vereniging Oud-Linschoten de voorbereiding voor Open Monumentendag (OMD) alweer in volle
gang. Het landelijk thema voor monumentendag 2019 is ‘Plekken van
plezier’. Het draait met dit thema
om de amusementswaarde van monumenten.
Plekken waar mensen vòòr hun plezier en mèt plezier naar toe konden
gaan. Een dierentuin, theater, sportclub of park dat oud genoeg is, heeft
Linschoten niet echt.
Maar dat is voor de VOL geen reden
om dit jaar niets aan monumentendag te doen. In het Linschoten van
toen werd door de eeuwen heen
heus wel plezier gemaakt. Maar hoe
deed men dat en welke locaties in

het dorp zijn daarvoor precies het
decor geweest?
Voor Vereniging Oud-Linschoten is
monumentendag op zaterdag 14
september een geschikt moment
om er net zoals in 2017, een gezellige historische dorpsactiviteit van te
maken. Deze keer wordt daarbij ook
het gemeentehuis betrokken. Het
imposante gebouw aan de Raadhuisstraat staat er dit jaar precies
een eeuw. De eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis
vond plaats op 10 maart 1919. Vanaf die tijd werden daar huwelijken
gesloten en was het bordes met de
burgemeester voor de schoolkinderen het middelpunt tijdens de aubades. De VOL hoopt dat ook de jeugd
enthousiast aan monumentendag
zal deelnemen.

Met medewerking van de huidige
eigenaren van het gemeentehuis,
Anne en Sander Spruijt van restaurant ‘De Burgemeester’, hoopt
de VOL daar een kleine expositie in
te richten. Daarvoor wordt gezocht
naar beeldmateriaal en gebruiksvoorwerpen met betrekking op het
gemeentehuis. Dat kunnen schilderijen en ansichtkaarten zijn of
foto’s die gemaakt zijn in of in de
omgeving van het gemeentehuis

tijdens gewone door de weekse dagen, feesten en bruiloften. Voor een
bruidsparenpresentatie worden foto’s gezocht die zijn gemaakt bij het
plaatselijke gemeentehuis. Informatie VOL: 0348- 418426

Vrienden van VOL
Belo Groep
Installatiebedrijf van der Vaart BV
Fa. J.A. Severs en Zn
Kaashandel Arjan Griffioen
Bakker Verweij
Autoschadeherstelbedrijf Slootweg
Hans Severs
BV Houthandel H.C. de Goederen
Henk Bak, Meesterschilder
Danielle Cabri Sportmassage
Praktijk voor Fysiotherapie
WTW Tuinaanleg &Onderhoud
Café Het Wapen van Linschoten
Cafetaria Linschoten
Van Zandwijk Makelaardij
Van Vliet Caravans bv
Fa. P.A. Severs, B.V.
BP-Benschop Woerden
Thedi Beheer B.V.
Bij Mette
Engeltherm B.V.
Stukadoorsbedrijf HDG
Piozum
Ary Bekx
Part 2 Hairstyling
Gebr. Tuls
v.d. Woude Auto’s
Kapsalon Linschoten
Zaak vol Smaak “Ferry Lempers”
Oudshoorn & Schoe, Accountants
& Belastingadviseurs
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Uit oude kranten
Voorjaar 1931

LINSCHOTEN - Zeer brutale inbraken.
In den nacht van 31 maart op 1 april j.l. is
in deze gemeente ingebroken. Waarschijnlijk
omstreeks 2 uur begonnen de inbrekers hun
arbeid in de woning van den burgemeester,
den heer Van der Valk Bouman. Aan den zijkant van de villa werd een groote ruit open
gesneden, waarna de geheele benedenverdieping doorzocht werd. Een bedrag aan geld
werd ontvreemd, terwijl de honger werd gestild door het met huid en haar verorberen van
een aantal gerookte palingen, et uitzondering
van de koppen, die over den grond verspreid
lagen.

Voorjaar 1934
LINSCHOTEN- KANTONGERECHT De jeugd van Linschoten -wanneer wij haar
althans de ongeveer 25- en 27-jarigen rekenen- had een nieuw vermaak uitgevonden. Zij
hadden samen eerst een beetje staan praten,
en gewoonlijk wordt uit een dergelijk gesprek
niet zooveel goeds geboren. zo was het ook in
dit geval gegaan. Ze hadden aan een van hun
kameraden, die eierkoopman was, een aantal
doorgelegen eieren gevraagd. En daar deze ze
toch niet meer gebruiken kon -misschien was
hij wel blij er op deze manier af te komen –
had hij ze mee gegeven. De Linschotensche
jeugd was toen met de rotte eieren gaan gooien. Er moest natuurlijk wel een doelwit zijn,
want dan kon men tenminste nagaan wie der
schutters het best richten en het hoogst gooien
kon. Als schijf werd de klok in de kerktoren uitgekozen. Heel goed mikken konden de
jongelui blijkbaar toch niet want geen enkel ei
had de wijzerplaat geraakt. Erg stichtend was
deze vertoning niet geweest en er was dan
ook terecht tegen deze baldadige jonge menschen proces verbaal opgemaakt. Eén hunner
stond Woensdagmorgen voor de kantonrechter te Utrecht om zich te verantwoorden. De
ambtenaar van het OM wist de daad bij het
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woord maar met een woord te kwalificeeren:
het was een misselijke vertooning. Het speet
hem daarom dat de strafwet daarvoor geen
hoogere boete toeliet. Hij eischte derhalve
de maximum straf in de hoop, dat de kantonrechter die zou handhaven. De kantonrechter
veroordeelde conform de eisch tot een geldboete van f 25 subsidiair 6 dagen hechtenis.

Woerdensch Weekblad November
1937
LINSCHOTEN - Thans zijn in deze gemeente nog 11 gevallen van mond- en klauwzeer,
waarvan nog niet is geconstateerd dat het vee
hersteld is. In totaal zijn hier ter plaatse 132
gevallen voorgekomen
1937 LINSCHOTEN - De herijk van maten
en gewichten zal voor deze gemeente plaats
hebben in de Openbare School, op Donderdag 8 april aanstaande.

1949 - Een landbouwer uit Linschoten - Joh. Bos had dezer dagen pech. Twee
van zijn varkens wisten niet wat ijs was en
wandelden rustig van de wal in de sloot. Resultaat: een noodslachting.

1949 - Maart
Chr. Gemengde Zangvereniging ‘Zingt Gode
Lof’ hoopt deze zomer een concours te houden in Linschoten. De plannen verkeren in
een zeer definitief stadium. Zo is b.v. het terrein al gehuurd tussen de Schapenlaan en de
boomgaard van Fl. Doornenbal.

November 1953 -AANRIJDING -

Het zal wel aan de Sinterklaasdrukte te wijten
zijn, maar misschien ook aan het duister, dat
de heer S. onze oude dorpsgenote Wed. P.v.O.
in de Raadhuisstraat, voor haar woning aanreed. De ongelukkige kwam zodanig te vallen
dat zij een vrij ernstige hoofdwond opliep,
welke door Dr. v.d. Burger werd verbonden.

