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Van de redactie
Dick van As

Voorheen verscheen ons voorjaarsnummer in maart, voorafgaand aan de jaarvergadering.
We hebben echter besloten om deze
koppeling los te laten en het verenigingsblad in april of mei te laten
verschijnen.
We hopen dat u plezier beleeft aan
dit lentenummer. Mocht u ergens op
willen reageren; graag! Als u dat via
de secretaris doet, komt uw bericht
zeker bij de redactie terecht.

bij ons materiaal zonder schaduw of reflectie met diffuus licht
gefotografeerd
kan
worden.
De foto’s worden gemaakt door Rob
en vervolgens door Wilma en mij
toegevoegd aan wat er al in het
digitale archief zit; zeer zeker een
verrijking van het archief.
Vanaf begin 2021 zijn we hier elke
woensdag, op gepaste afstand van
elkaar, mee bezig in het clublokaal.
Het vordert gestaag. Op de foto ziet
u Rob in actie met de mooie, nieuwe
spullen.

Werk in uitvoering
Tekst en foto: Dick van As

Al enkele jaren zijn Wilma van Eck
en ik, vaak door Jan van Eck geassisteerd, bezig om systeem aan te
brengen in alle materialen en documenten die we in de loop van de tijd
hebben ontvangen. Zo zijn er knipselmappen op jaartal gemaakt en
hebben we een bibliotheek ingericht
waar helaas in coronatijd niemand
gebruik van heeft kunnen maken.
Rob Grootveld heeft voor de VOL
een prachtig digitaal archiefsysteem ontwikkeld waarin we al het
plaatmateriaal en alle objecten met
beschrijving en herkomst zetten.
Daaraan wordt nu een nieuwe dimensie toegevoegd.
U heeft in de nieuwsbrief gelezen
dat we in oktober hebben meegedaan met de Rabobank Club Support Actie. Velen van u, mits Rabobankier, hebben ons gesteund,
waardoor wij € 580,- ontvingen.

Oproep
Pim van ’t Woud, secretaris

Twee van onze bestuursleden hebben aangegeven dit jaar te willen
stoppen.
Jan van Eck is bestuurslid van het
eerste uur en Boukje Zaadstra heeft
na een zittingsperiode aangekondigd ook te willen stoppen. Beiden
laten een enorm brok aan ervaring
achter.
Het zou fijn zijn als wij op de Algemene Ledenvergadering vervangers
voor hen zouden kunnen presenteren. Vindt u het leuk om iets te organiseren en wilt u ons hierbij, als
bestuurslid, komen helpen?

Dat bedrag is inmiddels omgezet in een studiouitrusting waar3

Is het voor u belangrijk dat de historie van Linschoten behouden blijft
en heeft u wat tijd over, meldt u dan
bij de secretaris.
Het zou fantastisch zijn om na de
zomer weer een voltallig bestuur te
hebben.

Geboren Linschoter
naamgever Johannesburg
Janneke Severs Hilgeman

In het najaar van 1976 bracht het
burgemeestersechtpaar De Geus
Amelink een bezoek aan Zuid-Afrika. De burgemeester en zijn echtgenote waren uitgenodigd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
van Johannesburg. Waarom werd
de Linschotense burgemeester in
Zuid-Afrika uitgenodigd en wat hebben de miljoenenstad Johannesburg
en het Utrechtse dorpje Linschoten

Gerrit Hendrik Rissik
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met elkaar gemeen?
De 23-jarige geneesheer Gerrit
Hendrik Rissik vestigt zich in 1847
met echtgenote Geertje en drie
maanden oude Johanna Catharina
vanuit Giessen-Nieuwkerk in Linschoten.
Na de dood van zoontje Hendrik
Antonie (1 jr./1850) en zijn echtgenote Geertje Altmann (33 jr./1853)
hertrouwt de weduwnaar
met
Neeltje een jongere zus van Geertje. Er worden zes jongens en twee
meisjes geboren. Een dochtertje (1
jr.1861) en zoontje (11 mnd. 1864)
sterven. De dokterskinderen groeien op met de plaatselijk tradities,
spelen met de dorpsjeugd en doorlopen de dorpsschool die naast de
St.Janskerk staat. De geneesheer
kan prachtig piano spelen en schrijft
en vertaalt boeken.

Johan FB Rissink, 6 jaar

Rissik is bevriend met H.A. von Arnim de vader van Else, de jonge eigenaresse van Huis te Linschoten.
Heinrich von Arnhim was een veelzijdig begaafd man. Een gewezen
gezant te Parijs en Pruisisch minister van buitenlandse zaken.

Dokter Rissik ziet ruime mogelijkheden voor zijn zonen om daar een
goede toekomst te scheppen. Vlak
voor hun vertrek overlijdt Johanna
Catharina, het laatste kind(27) uit
het eerste huwelijk van de geneesheer.

Twintig jaar in Linschoten

Zoon Sijbrand Anthonij (17) blijft in
Nederland achter. Hij heeft zijn zinnen gezet op een officiersloopbaan
in Indië. De familie Rissik bereikt in
1876 na een lange reis per schip,
trein en ossenwagen Pretoria. Het
leven is er in die dagen eenvoudig,
in sommige opzichten op het primitieve af, maar de samenleving in de
toenmalige koloniën kan zich daar
niet overal vrijelijk bewegen. Het is
er mooi maar ook politiek onrustig.

Ruim twintig jaar worden door Rissik in de uitgestrekte gemeente
Linschoten geneeskundige diensten verleend. In 1868 verhuist het
doktersgezin voor de schoolopleiding van de kinderen naar de stad
Utrecht. G.H. Rissik blijft zeven jaren als geneesheer te Utrecht gevestigd. Een bezoek van de Staatspresident van de Zuid-Afrikaanse
Republiek, François Thomas Burgers, aan Europa (1875) om financiële middelen te vinden voor de
aanleg van een eigen spoorweg van
de Transvaal naar de oostkust van
Afrika, veroorzaakt een grote wending in het leven van het doktersgezin. Burgers probeert ontwikkelde
mannen te overreden om met hun
gezin te emigreren naar Zuid-Afrika. Burgers belooft Rissik een toekomst als (tevens persoonlijk) arts.

Het huis (in 1949) met spiegeling in het water
waar volgens Ulrich Rissik zijn vader in 1857 werd
geboren.

Al snel na aankomst vindt een
veldtocht van Boeren (Witte Afrikaners uit Nederland, Duitsland
en Frankrijk) plaats die Rissik
als geneesheer bij het commando meemaakt. Na de annexatie
van Transvaal verdwijnt president
Burgers van het politieke toneel.
Voordat de eerste annexatie ongedaan wordt gemaakt, wordt Pretoria ingesloten door Boeren en is
er drie maanden geen contact met
de buitenwereld. De inwoners worden ondergebracht in kampen met
barakken. Zo ook het doktersgezin. Tijdens latere Boerenoorlogen
vechten drie zonen Rissik mee.

Dé grootste occasiondealer van de regio!
Botnische Golf 17 • Woerden • Tel.: 0348-413 363
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Dokter G.H. Rissik heeft de gunstige ommekeer in zijn nieuwe vaderland nauwelijks meegemaakt, omdat hij (57) in mei 1881 overlijdt.

scheikunde, literatuur en geschiedenis. Het is een man met een prettig karakter. Eenmaal in Pretoria
werkt Johann (19) eerst in de praktijk van zijn vader, maar dat blijkt
niet te zijn wat hij ambieert en hij
wordt landmeter.

Johann Rissik, 20 jaar
Neeltje Altmann Utrecht 1876

Zijn weduwe keert enige jaren later
terug naar Nederland, maar de kinderen blijven Transvaal trouw. Zij
gaan daar op in de gemeenschap,
gesteund door hun huwelijken met
partners uit Zuid-Afrikaanse families.
Johann Frederick Bernhard
Het is Johann Friedrick Bernhard
Rissik de tweede zoon uit het huwelijk met Neeltje, die in zijn nieuwe vaderland bekendheid krijgt.
Hij blinkt uit in de talen Nederlands,
Duits, Frans en Engels, wiskunde,
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Aan de Witwatersrand ten zuiden van Pretoria wordt een enorme hoeveelheid goud ontdekt en
avonturiers vanuit de hele wereld arriveren om een aandeel
in de vondsten te bemachtigen.
Er dreigt chaos te ontstaan!
President Paul Kruger geeft aan de
Eerste klerk op het Departement van
de Landmeter-generaal J.F.B.Rissik
en aan Christiaan Johannes Joubert Hoofd van het Mijn-departement opdracht om in commissie
behalve tot regeling van de uitgifte
van mijnrechten, te onderzoeken
waar en op welke wijze het beste een woonstad voor het nieuwe
mijndistrict kan worden uitgelegd.
Na aanbieding en toelichting van
hun rapport vraagt de president
“En hoe zullen we het plaatsie benoemen?”

Waarop Rissik spontaan reageert
“Mijnheer de President, Joubert en
ik hebben beiden als roepnaam Johan en daarom menen wij, dat Johannesburg een goede naam zou
kunnen zijn”. De tweede naam van
Kruger is eveneens Johannes en zo
krijgt het ‘plaatsie’ de naam Johannesburg.

Aan het dorp wordt door hen ruime uitleg gegeven door rekening
te houden met de aanleg van parken brede wegen en
straten.
Diverse straten, openbare werken
en gebouwen herinneren aan de
beide naamgevers van de goudstad.
Er is o.a. een Linschoten avenue in
Waterkloof Pretoria, een Joubert
Park, een Rissikdrive in Johannesburg.
Het Volk-Partij

Christian Johannes Joubert en Johannes Friedrich
Bernhard Rissik

Zelfs in hun stoutste verbeelding
hebben de naamgevers niet kunnen
vermoeden, dat het dorp nog geen
eeuw later tot een miljoenenstad
van mensen en geld zou uitgroeien. Het door Rissik opgestelde rapport heeft voor de toekomst stevige
grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van de goudmijn-industrie.

Na afloop van de Boerenoorlog,
waaraan Johann in het commando van generaal Botha deelnam,
weigert Rissik gehoor te geven
aan het verzoek om zitting te nemen in de door het Engelse bestuur ingestelde wetgevende raad.
Later is de geboren Linschoter met
o.a. de generaals Botha en Smuts
een van de oprichters van ‘Het
Volk-Partij’ en wordt hij gekozen
tot lid van het nieuwe parlement.
In 1907 treedt hij als minister
toe tot ‘Lands & Native Affairs’.
Na de oprichting van de Unie van
Zuid-Afrika in 1910, wordt Rissik
benoemd tot eerste administrateur
van Transvaal met de Kaapprovincie, Natal en de Oranje-Vrijstaat,
uitmakend de administratieve in-

7

deling van het grondgebied van de
Unie. In 1917 besluit hij af te treden. Tot aan zijn dood bewijst Rissik o.a. als lid van de spoorwegraad
nog belangrijke diensten.
‘Linschoten’
De herinnering aan het geboortedorp Linschoten, waar Johann elf
jaar woonde is in Transvaal bewaard gebleven. Zijn woning met
landerijen in Pretoria, toentertijd aan de rand van de stad gelegen, wordt ‘Linschoten’ gedoopt.

Johann Rissik met zijn vier zonen
Landgoed Linschoten in Zuid-Afrika

Na het huwelijk met ‘Mimmie’
Leibbrand (1890 Kaapstad) worden geboren: Bernhard (1892
†1915), Harry (1894), Peter Ulrich
(1896) en Johan (1899†1904)).
Het is in de straten rondom landgoed Linschoten waar het eerste
motorfiets gebrul te horen is. Johan
is de eerste in Pretoria die een motor heeft. Johan is een geweldige
schaakspeler. Hij heeft een fascinatie voor vliegtuigen en wordt de eerste voorzitter van Luchtvaart Vereniging van Zuid-Afrika. In 1923 wordt
het uitgestrekte landgoed verkaveld
en als deel van de stad omgedoopt
in ‘Linschoten Township’.
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Splinternieuw Huis
Een jaar later wordt in dezelfde
voorstad verhuisd naar een splinternieuw ‘Huis Linschoten’. Johann
Rissik GHzn. heeft er niet lang gewoond, want hij overlijdt op 26 augustus 1925 op 68-jarige leeftijd.
Het landhuis in Pretoria uit 1924
draagt inmiddels de naam Johann
Rissik Guest House. Deze erfenis
van het verleden verbindt J.F.B. Rissik rechtstreeks met de geschiedenis van Johannesburg, het hart van
de Zuid-Afrikaanse economie en
de grootste stad van Zuid-Afrika.
De in Linschoten geboren landmeter-generaal, verantwoordelijk voor
de locatie en indeling van miljoenenstad Johannesburg, wordt beschouwd als peetvader van de staat.
Het ‘Huis Linschoten’, het huidige
‘Johann Rissik Gasthuis’, staat op 3
km van het stadscentrum en wordt

sinds 1988 gebruikt als IPA huis,
een vriendschapshuis voor leden
van de politie ongeacht rang, positie, geslacht, ras, taal of religie.
Slippendrager
Veldmaarschalk Smuts, die in 1910
een leidende rol bij de oprichting bij
de Unie van Zuid-Afrika speelde, is
bij de begrafenis van Rissik een van
de slippendragers. Hij tekent Johann
F.B. Rissik bij de groeve als ‘een van
de briljantste dienaren, die zijn land
ooit heeft gekend. Een hoogst beminnelijk, hoffelijk en behulpzaam
man, die door zijn persoonlijkheid
ieders achting verwierf’. Rissik werd
begraven op de begraafplaats aan
Kerkstraat-west.
Herinnering

Zowel in Johannesburg als in Pretoria dragen straten en monumenten de naam van Rissik. In de
nieuwbouwwijk Buma worden twee
straten voorzien van de naam Linschoten- en De Geus. Tijdens het
bezoek van het Linschotense burgemeestersechtpaar aan Johannesburg wordt een bronzen borstbeeld
onthuld van Johann Rissik. Het
houdt de herinnering levend aan de
in Linschoten geboren naamgever
van Johannesburg die in het jaar
1976 precies honderd jaar geleden
met zijn familie naar Zuid-Afrika
emigreerde.
Geboortedag Johannesburg
Jarenlang vroeg men zich in zowel Zuid-Afrika als in cartografische kringen overzee af wanneer de naam Johannesburg voor
het eerst op een kaart verscheen.
Het geïllustreerde plan van een
landmeter wordt gevonden in de
Africana (Strange) Library van de
Johannesburg Public Library. De auteur is Johann Rissik, van het bureau van de Landmeter-generaal.
Het is gedateerd 15 december 1886,
ongeveer drie maanden nadat de
officiële Staatscourant de opening
van de Witwatersrand-goudvelden
aankondigde.

De heer en mevrouw De Geus in september 1976
bij de Rissikafdeling in het museum te Johannesburg.
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Eerste kaart met het daarop officieel aangegeven stad Johannesburg. Gedateerd 15 december 1886

Na vele jaren van speculatie en onderzoek wordt door de gemeenteraad van Johannesburg op 25 november 1975 besloten dat de naam
Johannesburg gebaseerd is op de
naam Johann - de voornaam van
deze beide belangrijke figuren - Johann Rissik en Johannes Joubert.
De ‘geboortedag’ van Johannesburg
valt op 4 oktober 1886. Het jubileum wordt in 1976 op vrijdag 1 oktober 1976 gevierd in het Civic Center. Daar wordt een gebeeldhouwde
buste van elk van deze persoonlijkheden onthuld in aanwezigheid van
10

vele gemeentelijke, provinciale en
regeringsnotabelen. De aanwezigheid bij deze ceremonie van de nog
levende afstammelingen van deze
twee mannen vormt bij de plechtigheid een indrukwekkende schakel. De bustes nemen momenteel
(2016) een belangrijke positie in
bij de ingang van de Johannesburg
Council Chamber.
Bronvermelding: Afrikaner geschiedenis /
extra nummer ‘Doen te weten’/ RHC Woerden/website International Police Association/ theheritageportal.co.za/digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren.

Als Jan het levenslicht ziet, heeft hij
al twee zussen: Betsy en Agnes. Na
hem komt er nog een zus bij: José.
Rondom het huis is volop ruimte om
te spelen, want op de Vaartkade is
nauwelijks verkeer en achter het
huis bevindt zich een boomgaard.

Het door De Geus onthulde borstbeeld van Johannes Friedrich Bernhard Rissik

Foto Jan de Kruif
Tekst: Dick van As, met hulp van Marianne
de Kruif en Joke Hilgeman
Foto’s uit familiearchief

De archiefgroep van de Vereniging
Oud-Linschoten ziet nogal eens
materiaal binnenkomen waarop de
vermelding staat: foto Jan de Kruif.
Ook in het boek Sprokkelingen deel
III over de periode 1977 -1988 zijn
heel veel foto’s van Jan opgenomen.
Wie was Jan de Kruif? Helaas moet
ik hier het woordje ‘was’ schrijven,
want Jan is veel te vroeg op 65-jarige leeftijd op 21 oktober 2015 in
Duitsland overleden.
Jan wordt geboren op 6 maart 1950
in het huis aan de Vaartkade Zuidzijde 14. Zijn vader is Samuël (Sam)
de Kruif en zijn moeder heet Adriana Anna (Jana) Bakker.

Vader Sam heeft ook de boomgaard
aan het eind van de Vaartkade,
waar fruitbomen staan en bessenstruiken. In de oogsttijd verdient
menige jongere uit het dorp hier
zijn of haar zakgeld. Naast fruitteler
is Sam ook handelaar in eieren en
heeft hij een spuit waarmee hij bomen en boomgaarden bespuit tegen
alles wat het fruit bedreigt. Bovendien is hij filiaalhouder van de Middenstands Spaarbank en heeft hij
een verzekeringsagentschap.
N.B. De eigenaren van de boomgaarden achter de huizen aan de
Vaartkade die voorbij de brug over
de Vletsloot staan, verliezen in het
voorjaar van 1971 de helft van
hun grond. De gemeente koopt de
grond ten behoeve van het uitbreidingsplan Rapijnen1, dat in 1969
is goedgekeurd door GS. Op 21
oktober 1971 gaat de eerste paal
de grond in. De bewoners van de
huizen 1 t/m 8 aan het eerste deel
van de Beide Vlooswijkenlaan wonen zo ongeveer op de voormalige
erfgrens.

Verweij
De
Echte Bakker
Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 41 33 58
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Jans grootvader heet ook Jan. Deze
Jan de Kruif woont van 1921 tot
aan zijn overlijden in 1952 met zijn
gezin in het Tolhuis aan de Nieuwe
Zandweg. Hij is in dienst van de gemeente Linschoten als gemeentewerker, gemeentebode en onbezoldigd veldwachter.
Kleinzoon Jan doorloopt de School
met de Bijbel aan de Liefhovendijk, maar voor de mulo in Woerden
heeft Jan niet voldoende zitvlees,
waarna hij al vrij jong in de bouw
gaat werken, waar hij het bouwvak
in de praktijk leert. Via de avondmulo haalt hij alsnog zijn diploma.
Toch is de bouw niet helemaal bevredigend en gaat hij een dagopleiding fysiotherapie volgen, waarmee
hij na anderhalf jaar stopt en weer
in de bouw gaat werken.

Jan op 16 of 17-jarige leeftijd

Op 26 september 1972 trouwt Jan
de Kruif met Joke Hilgeman, dochter van de aannemer op de andere
oever van de Vaart. Het stel gaat in
Kromwijk wonen op nr. 11a, in het
voorhuis van de boerderij van Kees
en To van Riet. Jan werkt vijf jaar
op de afdeling verkoop en transport
van de Woerdense Dakpannen- en
Steenfabrieken, maar gaat daarna
weer terug naar de bouw.
Na drie jaar Kromwijk verhuizen Joke en Jan begin 1976 naar
Lekoord in Woerden, waar dochter
Marianne en in 1979 zoon Evert-Jan
worden geboren. Jan heeft al jarenlang interesse in fotografie en volgt
wekelijks een avondopleiding fotografie aan de kunstacademie in Den
Haag.
Ze kopen een stuk grond in Molenvliet en Jan bouwt aan De Zoom
zijn eigen huis. Maar dan gebeurt
er in november 1979 een vreselijk
ongeluk: bij noodzakelijk werk aan
zijn dak bij stormachtig weer valt
Jan van de steiger, breekt zijn rug
op meerdere plaatsen en ligt vervolgens twee maanden in het ziekenhuis. Met ondersteuning voor
zijn rug door middel van een korset,
werkt hij daarna weer verder aan
zijn huis met hulp van vrienden,
waarna het in de zomer van 1980
af is en er naar De Zoom wordt verhuisd.
Eerder is al het idee ontstaan om
ooit in Linschoten een fotozaak te
beginnen. Joke heeft haar middenstandsdiploma en Jan volgt drie jaar
lang een privé foto-opleiding bij Lex
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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Werkheim in Amsterdam, die hij in
1984 succesvol afsluit met een examen op de fotovakschool.
De mogelijkheid doet zich voor om
in Linschoten het voormalige woonhuis van Folmer aan de Dorpstraat
48 te huren en in te richten als fotozaak met een kleine studio; een
droom wordt in 1983 werkelijkheid!
In hetzelfde jaar wordt in het huis
aan De Zoom in Woerden het derde
kind geboren: Arjen.

Dan wordt er in het dorp een nieuwe supermarkt gebouwd (De Golff);
de A&O winkel aan de overkant in
de Dorpstraat (nr. 65-67) komt leeg
te staan. Wethouder Vendrig wil
graag dat er nog wat winkels in de
Dorpstraat blijven en is erg behulpzaam in deze periode. Het gehele
pand van de voormalige supermarkt
kan worden gekocht en grondig verbouwd.

Het gezin verhuist naar de gerenoveerde ruimten boven en achter de winkel. Op 11 aug. 1988
wordt de nieuwe fotozaak Jan de
Kruif geopend door wethouder Vendrig. Twee dagen later wordt het
vierde kind geboren: Lennart.

De voormalig smederij van Henk
Folmer, achter de winkel, kan worden gekocht waardoor de studio uit
de winkel verhuist en ruimte vindt
in de oude smederij. Joke heeft intussen een vakdiploma voor drogisten en een ondernemersdiploma drogisterij gehaald, zodat in de
opengevallen winkelruimte in 1991
een drogisterij wordt gestart. Kort
daarna wordt er ook een postagentschap in de winkel geopend. (Die
twee hielden niet van stilzitten …
red.)

1991: De studio in de oude smederij
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Velen van u zullen zich deze situatie
herinneren: jarenlang een gezellige
winkel.

In de wachtkamer van huisarts Van
Bodegom hangt een collage van foto’s van Jan. Er worden in de winkel
kaarten, bekers, glazen, t-shirts,
kaarsen en blikjes met de bekende
Linschoter zwarte ballen verkocht
met afbeeldingen van het dorp. En
er worden spontaan foto’s gemaakt
van mooie plekken en markante
personen.
Kortom de periode 1983 – 2009
is in onze dorpsgeschiedenis goed
voorzien van foto’s !

Jan fotografeert bruidsparen en Joke
maakt daarvan mooie fotoboeken.
Er wordt in opdracht gewerkt voor
de gemeente, voor de Woerdense
Courant en voor vele andere instanties en bedrijven. Als het mannenkoor in 1986 40 jaar bestaat, wordt
er een prachtige foto voor het Huis
te Linschoten gemaakt. Hij maakt
foto’s van jubilarissen en mensen
die ergens afscheid nemen. Volgens
het Woerdens Nieuwsblad van 16
juni 1988 reist hij zelfs naar Kopenhagen voor een bruidsreportage. Af
en toe ook naar België.

Maar dan loopt in 2004 hun huwelijk op de klippen en wordt het
bedrijf in 2005 gesloten en het
pand verkocht. Jan zet de fotozaak voort aan de overkant van de
straat in de voormalige witgoedwinkel van Folmer (Dorpstraat 50).
Als Jan in 2006 een nieuwe partner vindt, vertrekt hij in 2008 naar
Klein Wiershausen, een dorp kleiner
dan Linschoten onder de rook van
de stad Göttingen in Duitsland.
14

Daar zet hij zijn fotografie op freelancebasis voort.

de Krauf of de Kruuf, waarmee wij
in ons dorp geen moeite hebben.

Fotovraag uit het vorige
blad
Janneke Severs – Hilgeman

Jan in 2010

Naast het foto’s schieten met een
fotocamera, vindt hij nog een nieuwe hobby: Jan wordt lid van een
plaatselijke jacht-schietvereniging
en behaalt de benodigde Duitse
jachtaktes. Daaropvolgend wordt
hij regelmatig door de gemeente
en door boeren in verband met het
faunabeheer als jager ingehuurd.
Ondanks het gemis van zijn familie, vrienden en het vertrouwde
Linschoten, kan Jan in Duitsland
al gauw zijn draai vinden en voelt
zich er thuis. Zijn Duitse vrienden
noemen hem Rudi (Carrell) vanwege zijn bos haar, zijn spontaniteit en
zijn steenkolenduits.

Op de fotovraag in het vorige blad,
editie 13, (zie foto hierboven) werd
o.a. gereageerd door Betsy de Kruif
en Meta Kruithof Cdr., waar de VOL
heel blij mee is. In 1952 waren zij
lid van het plaatselijke meisjeskoor. Door deze twee geboren Linschoters werd de foto compleet van
namen en zelfs van achtergrondinformatie voorzien. Veel zangertjes
hadden dezelfde achternamen, zoals De Jong of Hoogendoorn. Je was
een dochter van b.v. Pleun of Gert,
of van Gert of Arie.
“Als er een solo was, werd die gezongen door een dochter van de familie De Heer van de Haardijk. Rina
Langerak was een dochter van Thomas Langerak, het gezin woonde in
het laatste huis Vaartkade Zz, bij de
brug. Die brug bij de zwemplaats
lag er toen nog niet.

Het uitspreken van zijn achternaam
was altijd een probleem: de Kroif,
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Nel de Jong, op de foto te onderscheiden door een strikje, was een
dochter van Arie de Jong, Vaartkade Zz. Corrie de Vogel was de dochter van Pleun de Vogel, Vaartkade
Zz. Zij was dus een buurmeisje van
mij,” legt Betsy uit.
Het verhaal
‘Goudhaartje en de Troubadour’ was
de titel van het zangspel in drie bedrijven dat werd opgevoerd in de
winter van 1952. Dikkie de Heer en
Dit Hoogendoorn Gdr. hadden de
hoofdrol. Deze twee in het midden
op de foto zijn duidelijk te onderscheiden. Zij kregen de solopartijen
voor hun rekening. Op een lentefeest komt de troubadour, die een
meisje zoekt met gouden haren. Dit
meisje zal met hem de wijde wereld
in mogen trekken. Geen der meisje
op het feest bezit goudkleurig haar.
Na een jaar zal de troubadour weer
terug komen. Door zeven meisjes wordt een tovervrouw geraadpleegd. Het meisje dat in dat jaar
het meeste goed doet, zal gouden
haren krijgen en de geliefde worden
van de troubadour.
Verloting
“De meeste uitvoeringen werden
door Zingt Gode Lof tijdens de wintermaanden in de Gemeentezaal
(ook wel de gymzaal) georganiseerd. Deze verenigingsavonden
hadden in het dorp een verbindende werking, die decennia lang onder
de bezielende leiding van dirigent
Coljé uit Utrecht plaatsvonden. Dhr.
Vos uit Woerden werd zijn opvolger.
Het toneeldecor en de aankleding
van coulissen en zangers werden
gemaakt door plaatselijke crea16

tieve vrijwilligers. Ik herinner me
o.a. mevr. Kranenburg en Mijntje
van Kempen. Het kinderkoor en het
meisjeskoor waren echte publiektrekkers. Ze speelden en zongen afwisselend of samen. De toegift werd
ook wel eens verzorgd door het
‘grote’ koor. Meestal werden twee
uitvoeringsavonden georganiseerd
op vrijdag- en op zaterdagavond.
Die laatste avond moest dan voor
00.00 uur afgelopen zijn. Het dorp
bood weinig vertier in die jaren en
daarom was er veel belangstelling.
Er zaten soms complete gezinnen in
de zaal. Om verzekerd te zijn van
een plaats moest vooraf een plaats
besproken worden. Tijdens de pauze was er een verloting. Reuze spannend. De “lootjes” waren kleine
(koetjes) chocoladerepen, waarop
vooraf getallen werden geschreven.
Zowel de lootjes als de stoelnummers schrijven en een plattegrond
maken van de zaal, herinner ik me
nog goed,” vertelt Meta.
De IJsselbode was enthousiast over
de opvoering. (14 maart 1952)
Geslaagde
Gode Lof

uitvoering

Zingt

Als slot van het winterprogramma
van de Chr. Gemengde Zangvereniging ‘Zingt Gode Lof’, werd begin
maart een goed geslaagde uitvoering gegeven, welke bijna geheel
werd verzorgd door haar onderafdeling n.l. het kinder- en meisjeskoor. Na het openingswoord van
voorzitter C. Kruithof werd de leiding overgedragen aan de manager van de vereniging, de heer B.
Vos uit Woerden. Onder dienst pittige leiding werden voor de pauze
door het kinderkoor en het meis-

jeskoor enige liederen op zodanige wijze ten gehore gebracht, dat
beide koren een belofte inhouden
voor de toekomst. Vooral het ‘Bloemenmeisje’ (van A.M. Man-Sonius)
deed de harten van het talrijke publiek sneller kloppen. Na de pauze
werd het zangspel ‘Goudhaartje en
de Troubadour’ in drie bedrijven opgevoerd. Hoewel het stuk niet behoort tot een van de onbekende,
zal het toch geen der aanwezigen
hebben gespeten deze vertolking
te zijn gaan bijwonen. Dit alles mag
gerust als een compliment aan het
adres van de medewerkers worden
gericht want de goede bestudering van het stuk, alsmede de wijze waarop die werd opgevoerd, zijn
twee factoren geweest, die het tot
een succes hebben gebracht.

Het jaarlijkse
bejaardenreisje
Janneke Severs Hilgeman en Dick van As

Het bejaardenreisje was in Linschoten vele decennia een begrip. Het
reisje was een initiatief van de Nederlandse Bond van Plattenlandsvrouwen afdeling Linschoten. Door
medewerking van vele particulieren
met rijbewijs en auto, konden ook
de ouderen mee die slecht ter been
waren.
Wie kent de namen van de personen op de foto ?
We worden blij van elke reactie.
Bel 06 44 44 29 96 of
mail: dickvanas@kpnmail.nl
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Overigens hebben we in ons archief
een prachtig fotoalbum van de reisjes van de ‘ouden van dagen’ uit de
periode 1952 t/m 1960, vorig jaar
ontvangen van Petra Hoogendoorn.
Dat moet u zeker eens komen bekijken als corona weg is en wij u weer
in ons clublokaal kunnen ontvangen.

Plaatselijk immaterieel
erfgoed
Tekst en foto: Janneke Severs Hilgeman

Schaatsen met koek en zopie of de
vlooienmarkt tijdens Koningsdag
zijn immaterieel of levend erfgoed.
Het is niet tastbaar, maar het zijn
tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Je kunt
ze niet in musea opbergen. Bovendien veranderen tradities met tijd
en samenleving mee. Koninginnedag van toen werd anders gevierd
dan Koningsdag nu.
Immaterieel erfgoed is deel van een
gemeenschappelijke identiteit en
verbindt mensen van verschillende
generaties met elkaar. We moeten
blijven doorgeven en ervoor zorgen
dat we met de tijd meegaan. Door
het in kaart te brengen houden we
immaterieel erfgoed in leven.
Sinds maart 2020 zijn de Linschoter
warme bollen toegevoegd aan de
lijst Nationaal Immaterieel Erfgoed.

De warmebollentraditie is een oud
gebruik dat door de plaatselijke
bakkers werd ingesteld, nadat de
Linschoter kermis vanwege de vorm
van vermaak die bandeloosheid en
onzedelijkheid dienen, op voorstel
van B en W vanaf 1875 wordt geweerd. Als blijk van verzet werden
vanaf dat jaar door plaatselijke bakkers de traditionele warme bollen
gebakken. Aanvankelijk op de dag
van de kermis: dinsdag 7 augustus
of de eerstvolgende dinsdag daarna. De bollen worden warm gegeten, voorzien van (liefst) roomboter
en een laagje suiker.
Tot begin jaren zestig van de twintigste eeuw zijn er meerdere bakkerijen in Linschoten. Een warme
bol is een handgemaakt product.
Al ’s nachts wordt begonnen met
de bereiding ervan. De plaatselijk
bakkers maakten er onderling een
competitie van wie als eerste warme bollen in de winkel had. Dat was
meestal al vroeg in de ochtend, wat
werd gemeld door hoorngeschal.
Waarna kinderen zingend de straat
op gingen:
“De bakker op de hoek
die heeft vannacht geblazen,
de vellen van zijn broek
die hangen voor de glazen
als een boekweiten koek.”
Linschoten heeft nog steeds een
plaatselijke bakker H.M. Verweij
JPzn, die deze oude traditie op de
eerste woensdag van september in
ere houdt.
De Linschoter kermis lijkt een
doodgewone traditie. Maar zo ‘gewoon’ blijkt het dan toch weer niet
te zijn.
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In het volgende nummer
Mits de beschikbare ruimte het toelaat, vindt u de volgende artikelen
in ons herfstblad:
- Koffiehuis De Bonte Koe en de
familie Van den Bosch
- Agathastein, boerderij van de
familie Nap
- Bouwbedrijf Breeschoten
- Korenmolen De Hoop
De Echte Bakker Harry Verweij houdt de warme
bollentraditie in ere

Sterker nog: we hebben ons nooit
gerealiseerd dat de eeuwenoude
traditie zo bijzonder is dat het voldoet aan de vereiste criteria van
het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland.
Info: www.immaterieelerfgoed.nl

Onze sponsors:
Installatiebedrijf vd Vaart
Verweij De Echte Bakker VOF
Autoschadeherstel Slootweg
Fa. J.A. Severs en Zn
Belogroep BV
Kaashandel Arjan Griffioen
BV Houthandel HC de Goederen
Automobielbedrijf Hans Severs
Fa Gert Snel
WTW Tuinaanleg & onderhoud
Danielle Cabri, sportmassage
Praktijk voor Fysiotherapie
A.A.W.v. Dam-Vermeulen
Kooijman Gladzo Flex VOF
Assurantiekantoor AKA
Van Zandwijk Makelaardij

Van Vliet Caravans BV
Restaurant Bij Mette BV
Ambachtelijke slagerij
Ferry Lempers
Fidder Slapen BV
Engeltherm BV
H.Bak, Meesterschilder
Thedi Beheer B.V.
Van der Woude Auto’s B.V.
gebr. Tuls
Oudshoorn beheer Harmelen B.V.
P.A. Severs Handel B.V.
Part 2 Hairstyling
Piozum
Verweij Computers
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