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Redactie: Dick van As en Ineke Grootegoed
1. Vooraf
Dit verenigingsblad is vooral een voorbereiding op de jaarlijkse
ledenvergadering. U vindt de benodigde teksten voor deze
bijeenkomst alsmede de agenda. Nieuw is dat we voor het eerst in
onze korte geschiedenis nieuwe bestuursleden gaan kiezen.
Daarnaast is er gelukkig ruimte voor dorpshistorie, voor informatie
over het vinden van landkaarten en voor wederwaardigheden over
onze vereniging.
Wij hopen velen van u te ontmoeten op de jaarvergadering op 12
maart. Voor de pauze behandelen we de
verenigingsaangelegenheden en na de pauze biedt Linfano-lid van
het eerste uur, Petra van Wageningen, ons aan de hand van
beeldmateriaal een inkijk in de geschiedenis van de voor ons dorp
onmisbare vereniging Linfano.
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2. Vacatures in het bestuur
In de eerste algemene ledenvergadering van onze vereniging op 29
maart 2014 is na instemming van de aanwezige leden het volgende
rooster van aftreden vastgesteld:
2015 Niemand treedt af
2016 Jan van Eck en Dick van As treden af
2017 Dick Daniëls en Hans Knijff treden af
2018 Pim van ‘t Woud en Janneke Hilgeman treden af
Bestuurslid Rumy van den Heuvel stond hierin nog niet vermeld.
Volgens dit rooster treden Jan van Eck en Dick van As af. Jan stelt zich
herkiesbaar, maar Dick echter niet. Daarbij komt dat Hans Knijff heeft
aangegeven te willen aftreden, zodat twee van de zittende
bestuursleden het bestuur zullen verlaten.
Zij blijven gelukkig wel bij de vereniging betrokken.
Er is dus sprake van twee vacatures in het bestuur. Wij vragen u
hiervoor namen van kandidaten door te geven aan onze secretaris.
Dit kan tot 7 maart. Als u interesse heeft, kunt u zich ook zelf
aanmelden. (We beschikken nog niet over een huishoudelijk
reglement waarin procedures zijn vastgelegd.)
Vergeet u hierbij s.v.p. niet dat jonge mensen die geïnteresseerd zijn
in de dorpsgeschiedenis zeer welkom zijn en het aantal vrouwen in
het bestuur met één persoon erg klein is …
Nadat de nieuwe bestuursleden zijn gekozen, kiest het bestuur in de
eerstkomende bestuursvergadering uit haar midden een nieuwe
voorzitter.
Het nieuwe rooster van aftreden zou er als volgt uit kunnen zien:
2017 Dick Daniëls en Jan van Eck
2018 Pim van ‘t Woud en Janneke Hilgeman
2019 Rumy van den Heuvel
2020 De nieuwe bestuursleden
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3. Agenda voor de jaarvergadering 12 maart 2016
1. Opening
2. Verslag ALV 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel verslag 2015, begroting 2016 en verslag
kascommissie
5. Nieuw lid kascommissie
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
7. Gelegenheid tot vragen stellen
8. Plannen voor 2016, mededelingen en evt. duscussie
9. Pauze
10. Presentatie n.a.v. 50 jaar Linfano
11. Sluiting
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
“Vereniging Oud-Linschoten”
De ALV vindt plaats op zaterdag 28 maart 2015 in het Wapen van
Linschoten en Snelrewaard.
Opening.
De voorzitter, Dick van As, heet de 42 aanwezigen om 10.30 uur
welkom op de tweede Algemene Ledenvergadering van de
“Vereniging Oud-Linschoten”.
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig:
De dames Nel Nap, Marian Vendrig, Mieke Broens en J. de Goederenvan Buuren en de heren Koos van Doorn, Hans de Wit, Luuk Looman,
Cor Langerak, Anne de Goederen en Otto ter Reegen.
Verslag Algemene Ledenvergadering 29 maart 2014
De notulen worden goedgekeurd.
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Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2014 en
begroting 2015.
De kascommissie, bestaande uit de heren Joop Blanken (afwezig) en
Hans Bakker, stelt de ALV van de “Vereniging Oud-Linschoten” voor
de penningmeester decharge te verlenen over het financiële
verslagjaar 2014. De ALV gaat hiermee akkoord. De penningmeester
geeft een toelichting op de begroting. De ALV keurt het financieel
verslag 2014 en de begroting 2015 van de penningmeester goed.
Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt door de ALV
goedgekeurd.
Nieuw lid kascontrolecommissie.
Aangezien Joop Blanken inmiddels twee jaar lid is van de
kascommissie moet hij nu als zodanig aftreden. Agnes ten Hoeve is
bereid om zijn plaats in de kascommissie in te nemen.
Plannen voor 2015 / mededelingen.
Het bestuur wil dit jaar de volgende onderwerpen op de
maandelijkse zaterdagen gaan behandelen:
In april: Oranjefeesten, Koninginnedag
In mei willen wij het over WOII hebben. Oproep: wie heeft nog iets
uit die tijd?
Ook wordt in september 2015 weer medewerking verleend aan de
Open Monumentendag. Het thema is dit jaar: Kunst & Ambacht.
Wij hebben van de fam. De Geus wat spullen gekregen waaronder
een film. Deze willen wij binnenkort laten zien.
Verder zoeken wij als vereniging een nieuwe werkplek. Wij moeten
de oude Timotheüsschool gaan verlaten. Als iemand iets weet
houden wij ons aanbevolen.
Oproep voor vrijwilligers om te helpen bij het scannen van
krantenknipsels en foto’s.
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Burgemeester Jansen heeft aangegeven dat een deel van zijn
afscheidscadeau wordt bestemd als een gift aan onze vereniging.
Gelegenheid tot vragen stellen.
Blijkbaar is alles duidelijk. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Pauze met koffie of thee.
Presentatie.
Na de pauze houdt Prof. Dr. Mr. A.W. Reinink een interessante lezing
met dia’s over het Landgoed Linschoten, de boerderijen en haar
pachters.
Sluiting.
Rond 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de heer
Reinink voor zijn lezing en de aanwezigen voor hun inbreng.
5. Jaarverslag over 2015
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van de “Vereniging OudLinschoten”. Het jaar 2015 was weer een hectisch jaar. In juni
moesten wij verhuizen uit de oude Timotheüsschool aan de Van der
Valk Boumanstraat naar een lokaal in de Brede Vaart. Dit lokaal was
nog niet direct beschikbaar. Voor een paar maanden konden wij
gelukkig gebruikmaken van de leegstaande fysiotherapieruimte bij de
Brede Vaart. In dit jaarverslag is te lezen wat er verder allemaal heeft
plaatsgevonden. Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze
dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het goede verloop van alle
activiteiten in het afgelopen jaar.
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Algemeen
Dankzij de hulp van de gemeente Montfoort hebben wij als
vereniging de beschikking over een klaslokaal in de “Brede Vaart”.
Dit lokaal kunnen wij gebruiken als werklokaal, maar is ook bijzonder
geschikt om bezoekers te ontvangen tijdens de presentaties op de
zaterdagochtenden.
Dankzij de Rabobank Clubkas Campagne hebben wij een mobiele
microfoon aan kunnen schaffen.
Ook hebben wij ons aangemeld bij Texaco voor hun donateursactie
“Tank & Schenk”. Als je tankt bij Texaco aan de Europabaan in
Woerden kan je € 0,01 per liter getankte brandstof doneren aan je
favoriete vereniging of instelling.
Wij mochten een deel van het afscheidscadeau van Burgemeester
Jansen op 9 juni in ontvangst komen nemen. Een gedeelte hiervan
hebben wij benut om onze computerapparatuur uit te breiden.
Leden(administratie)
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Op 1 januari
2016 waren 177 personen lid van onze vereniging. Dit is een aanwas
van 58 personen in 2015.
Van de 177 leden waren er 32 gezinsleden.
Helaas is een lid van onze vereniging, Mevr. Blonk-de Jong,
overleden.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
Wat is er gedaan door de vereniging?
De algemene jaarvergadering is gehouden op 28 maart 2015.
Wij hebben als vereniging deelgenomen aan de Open
Monumentendag en de Burendag.
Wij hebben een aantal rondleidingen door Linschoten verzorgd.
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Wij hebben weer een verhuizing achter de rug. Wij gebruiken nu een
lokaal van de “Brede Vaart”. Voorlopig is dit voor één jaar op basis
van anti-kraak. Wij hebben echter goede hoop dat wij hier langer
gebruik van mogen maken. Maar een historische vereniging hoort
eigenlijk thuis in het oude dorpshart.
Er is tweemaal een verenigingsblad uitgegeven en zevenmaal een
nieuwsbrief verstuurd.
Wij hebben ons beleidsplan up-to-date gemaakt.
Er is een werkgroep actief die meedenkt over fondsenwerving en
huisvesting.
Elke tweede zaterdag van de maand is ons lokaal open en meestal
hebben wij een thema.
Februari:
Boerderij Liefhoven.
Maart:
De Post
April:
Oranjefeesten
Mei:
Wereldoorlog ll
Oktober:
De Hoge Werf
November:
Het Tolhuis
December:
Een deel van de afscheidsfilm van Burgemeester De
Geus
Historisch Linschotens materiaal, dat opgeslagen lag in de
Oudheidskamer in Montfoort hebben wij opgehaald en
teruggebracht naar Linschoten. O.a. de staatsieportretten van
koningin Wilhelmina en Juliana, de gerechtskist van Achthoven en de
oude “klap”.
Janneke Hilgeman zorgt er voor dat de activiteiten van onze
vereniging in de regionale kranten aandacht krijgen. Veel van deze
krantenknipsels staan op onze website. Ook heeft zij een rubriek in
Zenderstreeknieuws: “Kent u ze nog?” Aan de krantenlezers wordt
gevraagd de namen van de personen die op de foto staan door te
geven en zo veel mogelijk informatie over hen te verstrekken.
Een afvaardiging van het bestuur is bij de feestelijke bijeenkomst
geweest van het 40-jarig bestaan van de stichting Hugo Kotestein.
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Als vereniging hebben wij actief met de Gemeente meegedacht over
de inventarisatie van de huisvesting voor de Linschotense
verenigingen.
Onze website: www.oud-linschoten.nl wordt regelmatig bijgewerkt
met nieuwtjes en foto’s.
Wij hebben onze leden weer een nieuwjaarskaart gestuurd met een
foto van oud Linschoten en een recentere op dezelfde plaats.
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter
Dick van As
Penningmeester
Dick Daniëls
Secretaris
Pim van ’t Woud
Lid Public Relations
Janneke Hilgeman
Algemeen bestuurslid Jan van Eck
Algemeen bestuurslid Hans Knijff
Algemeen bestuurslid Rumy van den Heuvel
De kascommissie bestond uit de heren Joop Blanken en Hans Bakker.
Evenementen
Na de pauze van de ALV heeft de heer Reinink, oud-voorzitter van de
stichting “Landgoed Linschoten” een interessante lezing gehouden
over “zijn landgoed”.
Op Koningsdag hadden wij een kraampje in de Dorpstraat waar wij
onze rommelmarktspullen in de uitverkoop hebben gedaan en veel
nieuwe leden mochten inschrijven. Het restant van de tweedehandsspullen hebben wij gebracht bij de organisatoren van de
nazomermarkt van de NH-kerk.
Aan de Open Monumentendag op 12 september met als thema
Kunst & Ambacht hebben wij als vereniging meegedaan. Wij hebben
een film uit de jaren ‘40 over kleivletters laten zien. Er was een
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expositie ingericht van oude stenen en dakpannen. Deze waren door
de firma Tuls uit Mastwijk ter beschikking gesteld. Janneke heeft een
presentatie over het ambacht “Klei” in al zijn facetten gegeven.
Zij had hierover informatie ingewonnen bij de heer Van Beek, ouddirecteur van dakpannenfabriek “Wodast” en bij Piet Severs.
Hans deed een aantal rondleidingen door het dorp en men kon
tweemaal met een kleivlet meevaren naar Montfoort en weer terug.
Ook bij Burendag, 26 september, waren wij actief. Wij hadden een
kraampje waar wij het “ballenbusje” voor het eerst aan de man
hebben gebracht. Het busje met fotootjes van Linschoten en met als
inhoud zwarte ballen werd zeer goed verkocht en is nog steeds bij
ons te koop.
Wat moet er nog gedaan worden?
Het ontvangen en inventariseren van historisch Linschotens
materiaal en scannen van foto’s en krantenartikelen.
Leden en donateurs werven.
Het organiseren van “zaterdagochtenden”
Verkopen van de “ballenbusjes” en het boek over 100 jaar
Timotheüsschool.
Medeorganiseren OpenMonumentenDag op 10 september met het
thema: “Iconen & Symbolen”
Publiciteit
De website van de vereniging is www.oud-linschoten.nl.
Een bezoekje wordt een ieder aanbevolen.
Secretaris: W.P.H. van ’t Woud,
G. v d Valk Boumanstraat 25, 3461EK Linschoten
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6. Rekening 2015 van de Vereniging Oud-Linschoten
Tussen haken: begroting 2015
uitgaven
0. Organisatiekosten (300) 446
1. Activiteiten
(400) 354
2. Publicaties
(200) 115
3. Huisvesting
(1.200) 250
4. Overige kosten (500) 611
Totaal uitgaven
(2.600) 1.776
Resultaat
0.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

inkomsten
5. Contributies
(1.900) 2.505
6. Donaties, subsidies ( p.m) 2.606
7. Acties
(700) 2.238

Totaal inkomsten

(2.600) 7.349
+5.573

Bestuurs-/administratiekosten, bankkosten Rabobank (137),
verzekering, enz.
Onder meer Algemene Ledenvergadering 28-3-15 (174).
Drukwerk t.b.v. VOL, zoals ledenblad, nieuwjaarskaarten (89).
Tot en met mei huur van een lokaal in de oude Timotheüsschool;
vanaf augustus huur anti-kraak van een leegstaand lokaal in
Brede Vaart (125 per maand): 625 nog te betalen.
Kosten van een geschikte mobiele microfoon met toebehoren
t.b.v. presentaties, lezingen, films (437), een externe harde schijf
(109), enz.
Het ledental groeide van 119 op 1-1-2015 naar 177 op 1-1-2016.
Voor de nieuwe leden die eind 2015 lid werden en betaalden,
geldt de contributie ook voor 2016: de contributie is bij 2015
meegenomen. Andere nieuwe leden betalen eerst in 2016. Als
meer dan de minimumcontributie is betaald is dit hier ook
meegenomen.
Van de gemeente Montfoort werd voor 2015 een eenmalige
subsidie van 1.500 ontvangen. Hierdoor was het o.m. mogelijk
een goede mobiele microfoon aan te schaffen, alsmede een
externe harde schijf en filmvoorstellingen te bekostigen. Een
welkome steun in de rug waren de donatie (afscheidscadeau) van
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oud-burgemeester Jansen (380), de clubkascampagne van de
Rabobank (360), de actie Tank & Schenk (22) en diverse andere
bijdragen.
7. Eigen acties VOL: dit betreft de verkoop van boeken,
koffiemolens, lepeltjes, weegschalen, enz. (1.219) waarbij
uitverkoop werd gehouden vanwege het onontkoombare vertrek
uit de oude Timotheüsschool. Rondleidingen door het dorp
brachten 190 op. De verkoop van de Linschotense ballenbusjes (à
7,95) verliep buiten verwachting en wordt voortgezet. Er werden
liefst 266 busjes verkocht. De netto-opbrengst was 809 (2.128
opbrengst minus 1.319 aan kosten).
Korte toelichting:
Het goede resultaat van de rekening 2015 is vooral het gevolg van
enerzijds meer contributie (ledengroei), eigen acties (uitverkoop als
gevolg van noodgedwongen verhuizing), de verkoop van
ballenbusjes, rondleidingen en anderzijds externe steun in de vorm
van eenmalige subsidie van de gemeente (waardoor werkmateriaal
kon worden aangeschaft en filmvertoningen konden worden
gehouden), een donatie van oud-burgemeester Jansen, de
Clubkascampagne van de Rabo-bank en diverse kleinere bijdragen. Er
waren geen kosten voor de sponsorfolder van de Werkgroep
Fondsenwerving dankzij belangeloze medewerking van Ary Bekx
(ontwerp) en Drukwerk Studio (Woerden). Door de noodgedwongen
verhuizing is het aantal activiteiten wat minder geweest en dus ook
de eigen uitgaven. Verder is het positieve resultaat wat geflatteerd
doordat nog uitgaven (huur: 625) moeten worden betaald.
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Begroting 2016 van de Vereniging Oud-Linschoten
uitgaven
inkomsten
0. Organisatiekosten 500
5. Contributies
2.500
1. Activiteiten
500
6. Donaties, subsidies
700
2. Publicaties
300
7. Acties
800
3. Huisvesting
1.500
4. Overige kosten
1.200
Totaal uitgaven
4.000
Totaal inkomsten
4.000
Resultaat
0
0. Bestuurs-/administratiekosten, bankkosten Rabobank,
verzekering, representatie, enz.
1. Onder meer kosten Algemene Ledenvergadering 12-3-16.
2. Drukwerk t.b.v. VOL, zoals ledenblad, nieuwjaarskaarten.
3. Huur anti-kraak van een leegstaand lokaal in Brede Vaart (125
per maand): 1.500.
4. Apparatuur, opbergmaterialen, vitrinekast(en), onvoorziene
uitgaven.
5. Een groei naar 200 (!) leden in de loop van 2016 ligt in de
verwachting.
6. Een aantal eenmalige subsidies/bijdragen zoals in 2015 zal in
2016 niet worden verkregen zodat dit bedrag in 2016 aanzienlijk
lager zal zijn; wel naar verwachting de RABO clubkascampagne en
Tank & Schenk. Linschotense bedrijven kunnen Vriend van VOL
worden en een sponsorbijdrage leveren. De hierbij te gebruiken
sponsorfolder was kosteloos dankzij Ary Bekx (ontwerp) en
Drukwerk Studio te Woerden.
7. Verkoop van boeken, lepeltjes e.d., de opbrengst van
rondleidingen, de netto-opbrengst van de verkoop van
Linschotense ballenbusjes, enz.
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Balans per 31-12-2015
RABO-betaalrekening
10.770
Contant (kleine kas)
215
Apparatuur, historisch materiaal
p.m.
Totaal
10.985
Dankzij een fors Resultaat rekening 2015 (5.573) was er een flinke
vermogenstoename. Aan nog te betalen huur staat een bedrag van
625.
Een reservering voor nog te besteden bedragen aan materialen voor
vastlegging en presentatie van 2.000 is nodig.
Evenals een reservering voor kosten van toekomstige huisvesting en
inrichting gezien de tijdelijkheid van de huidige huisvesting en de
hoop op een meer passende historische locatie (5.000).
7

Streektaal

Ineke Grootegoed

Koei en breje
Een verschijnsel dat steeds vaker voorkomt in de gesproken
Nederlandse taal vanaf het begin van de twintigste eeuw is het aan
elkaar verbinden van woorden en lettergrepen. Letters die we in de
geschreven taal moeten schrijven, worden bij het spreken overgeslagen. Als we oude opnames van het journaal beluisteren, vinden
we nu dat het hopeloos ouderwets en overdreven klinkt, aangezien
bijna iedere letter keurig gearticuleerd werd uitgesproken. Zo werd
de slot-n steeds netjes uitgesproken en zei men bijvoorbeeld houden
en niet houwe, rijden en niet rijje, kwade en niet kwaaje, brede en
niet breje. In streektalen, die bij uitstek gesproken worden, vind je
veel voorbeelden van het verschijnsel waarbij letters worden ingeslikt
en waardoor lettergrepen vloeiender met elkaar verbonden worden.
Het Linschotens (en Montfoorts) wordt onder andere gekenmerkt
door het aan elkaar plakken van woorden. De overgang van de ene
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lettergreep naar de volgende wordt natuurlijk vloeiender als in plaats
van de d tussen twee klinkers een j of w wordt uitgesproken, dus
horen we goeje, leie, zouwe, uitgescheeje (ei > ee), maar ook brooje
(broden). Ook de slot-n wordt niet uitgesproken waardoor de
woorden nog beter aan elkaar verbonden worden.
Wat dan wel weer bijzonder is, is dat soms letters worden
toegevoegd, zoals in koei. In de zin: De koe heeft een ontstoken speen
(een van de zinnen die in dialect nagezegd moet worden) hoorde ik
koei. Dit valt te verklaren doordat de j-klank de overgang tussen koe
en heeft goed overbrugt, dus fungeert de toegevoegde i hier als een
soort plakmiddel tussen de woorden.
8.

Kerkplein 11

In het ledenblad van maart 2014 en maart
2015 stonden stukjes over het huis
Vaartkade Zz 5 waar in de loop van de
vorige eeuw de families De Haas en Borst
woonden. Het pand is nu eigendom van
Ewoud Modderman. Tot nu toe is het niet
gelukt om informatie te vinden over de
eerste panden op de Vaartkade, de
nummers 3a en 3b.
We duiken daarom deze keer de steeg in
naar het Kerkplein. In de jaren vijftig kwam
je dan langs de voordeur van de familie De Jong, Kerkplein 11.
Als je op het Kerkplein met je rug
naar de kerk gaat staan, heb je
naar rechts De Wingerd. Het
gebouw was in vroeger tijden een
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openbare school. Links zie je de achterkant van de huizen aan de
Dorpstraat. Recht voor je zag je tot het midden van de vorige eeuw
van rechts naar links: de woning Kerkplein 11, een open ruimte waar
eerder een woning stond, de timmerwerkplaats van Jo Bos, de garage
waar de politie de motor met zijspan stalde en grenzend aan het
linker steegje: de sigarenwerkplaats. Op de foto: de huidige situatie.
Jan de Jong, bij velen in het dorp bekend vanwege het in onderhoud
hebben van cv-ketels en bij anderen wellicht vanwege de ritjes op die
je op koninginnedag kon maken op zijn trikes, heeft als kind gewoond
in de woning Kerkplein 11.
Vader Cor (Cornelis) was een van de zonen van Jan Thomas de Jong.
Thomas de Jong had in het midden van de vorige eeuw een
tabakswinkel aan de Dorpstraat, links van de dokterswoning. Achter
en boven de winkel woonde het grote gezin van Thomas; veel privacy
zal er voor de 13 kinderen niet geweest zijn. De sigaren werden door
Thomas zelf gemaakt. Thomas overlijdt in 1956.
Cor is in 1922 geboren in het
ouderlijk huis aan de Vaartkade Zz
waar het gezin woonde voordat de
tabakswinkel aan de Dorpstraat
werd betrokken. Op de foto: de oma
van Cor aan de Vaartkade (1930?).

Cor werd geboren met een verschil
in lengte van zijn benen. Toen hij
volwassen was, bedroeg dit 12
centimeter. Dit was te wijten aan
gebrek aan vitamines tijdens de
zwangerschap van zijn moeder.
Hoewel dus mank, werkte hij al
jong als daggelder op de boerderij
van Kees Verwey. (De boerderij bij
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de rotonde.)
Bij illegale activiteiten in de oorlog komt Cor in Gouda een meisje
tegen uit Moordrecht dat ook in de illegaliteit zit. Er mag echter niet
getrouwd worden, want Cors vader Thomas is streng gelovig en
ouderling in de Hervormde Kerk, terwijl de vader van de jonge vrouw,
Dina de Bruin, katholiek is en in het parochiebestuur zit in
Moordrecht. Maar als baby Jan zich aandient, moet er wel getrouwd
worden. Vader Cor is dan inmiddels katholiek geworden. De eerste
maanden nadat de baby in februari 1950 is geboren, woont het gezin
in bij familie in Moordrecht. Maar een De Jong hoort in Linschoten,
vindt opa Thomas. Hij regelt dat het jonge gezin kan gaan wonen in
het pand aan het Kerkplein, dat eigendom is van de Hervormde
gemeente. In mei 1950 gaat het jonge gezin daar wonen.
Het wonen in dit huis is vrij primitief. Zo is de kap niet beschoten en
zie je de nachtelijke hemel vanuit je bed. Als het flink regent, stroomt
het water onder het huis door naar de Vaart. Jo Bos moet al snel de
vloer vernieuwen omdat de
balken verrot zijn. Als je naar
de wc wilt, moet je achterin
de schuur zijn.
Geen wonder dat het gezin
na negen jaar naar de Strick
van Linschotenstraat nr. 54
verhuist als daar de eerste
drie huizenblokken gebouwd
zijn. Daar wordt het jongste
kind geboren. Het gezin De
Jong bestaat dan uit drie
jongens en twee meisjes: Jan,
Marianne, Dinie, Ben en Cok (Cor). Ben is inmiddels overleden.
Vader Cor is na zijn huwelijk en terugkeer in Linschoten bij de
gasfabriek in Woerden gaan werken. Na sluiting van deze fabriek
komt hij te werken bij de gemeentelijke reiniging in Woerden.
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Hij gaat als laatste straatveger op 61-jarige leeftijd met vervroegd
pensioen. Cor is ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn
verzetsverleden.
(Foto: Voor het huis Kerkplein 11. Jan,
Marianne, Dinie en Ben))

Jan gaat als kleuter naar de
christelijke kleuterschool om de
hoek in de oude openbare school.
Op het Kerkplein kan hij door het
raam van de sigarenmakerij kijken.
Hij mag ook wel eens binnenkomen
en ziet dan op de zolder de tabak te
drogen hangen. In het dorp worden
dan nog steeds sigaren gemaakt. In
dit geval door dhr. Langerak die
vanwege kinderverlamming de
sigaren maakt vanuit zijn rolstoel.
Hij heeft het vak geleerd van Kees
Hendrikse die ook een winkel had in de Dorpstraat. Zoon Jo
Hendrikse heeft geen interesse in het maken van sigaren en begint
later in het pand van zijn vader de Boerenleenbank.
(Foto: Toos 1955. Links:
Jan)

Voor de lagere school
moet er dagelijks naar
de Jozefschool in
Woerden worden
gefietst. Op de LTS
verloopt de opleiding
tot timmerman
/metselaar goed.
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(Foto: Vader Cor met Jan en Marianne)

Hij gaat verschillende avondopleidingen volgen: het leren gaat
hem goed af. In zijn militaire
diensttijd doet hij mee aan de
Nederlands militaire kampioenschappen boksen, waar hij als
tweede eindigt. Hij volgt een studie
elektrotechniek aan de MTS en
studeert vervolgens nog een tijdje
aan de TU in Delft.
Jan ontmoet in de Linschotense
mobiele drive-in-discotheek Atletico
een leuke meid uit Boskoop. Hij
trouwt met haar in 1980. Ze krijgen
twee zoons: Joerie die helaas overleed toen hij 19 jaar was en Daniël
die verstandelijk gehandicapt bleek en nu in Emmeloord woont.
Spijtig genoeg wordt hun huwelijk na zestien jaar ontbonden.
Jan vindt nieuw geluk in Käthe Spijker met wie hij op de Laan van
Overvliet gaat wonen. Het grote portie leed dat hij in zijn leven kreeg
te verwerken breidt zich echter uit met het overlijden van zijn
partner in 2005.
Hij vindt opnieuw een partner,
waarmee hij in Linschoten trouwt.
Het huwelijk wordt voltrokken in de
opkamer van het Wapen, waar sinds
160 jaar geen huwelijk meer
voltrokken was. Jan verlaat het dorp
en woont nu in Waalwijk.
Tot 1992 heeft Jan in loondienst
gewerkt, daarna is hij als zelfstandige
gaan werken, wat hij nog steeds
doet. (Foto: Koninginnedag 1956)
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Het huis Kerkplein 11 werd onbewoonbaar verklaard en is in de loop
van de tijd gesloopt.
Organist Gijsbert Lekkerkerker laat een nieuw pand op deze plek
bouwen, waarbij de eerste steen op 12 juni 1982 wordt gelegd.
9.Ontvangen historisch materiaal
U weet de Vereniging goed te vinden. Daar zijn we heel blij mee.
We hebben in 2015 flink wat spullen gekregen. Ik doe een greep:
foto- en knipselalbums van sinterklaasvieringen; decemberkranten
uit de jaren 90; een planoprint van het Linschoten-kwartetspel; twee
delen Sprokkelingen; etsen en tekeningen waarvan sommige ingelijst;
een DVD met filmbeelden van RTV-Utrecht in Linschoten en spullen
uit de nalatenschap van mevrouw De Geus.
Deze opsomming is zeker niet volledig.
Met het oog op het ontruimen van het gemeentelijke kantoor in
Montfoort, hadden we in maart een verzoek gedaan materialen die
ooit uit ons dorp vandaan naar Montfoort waren verhuisd, terug te
krijgen. We hebben nu een goed verwarmde en niet-vochtige ruimte
waarin materialen uitstekend bewaard kunnen worden.
Op 2 november ontvingen we een schrijven van de gemeente dat ons
verzoek tot ‘teruggave’ van historisch materiaal uit Linschoten, dat in
het souterrain van het stadkantoor was opgeslagen, was
gehonoreerd. Een aantal voorwerpen moest volgens de archiefwet in
gemeentelijk bezit blijven. Het betreft in dit geval historische
gemeentelijke documenten, stempels en bijvoorbeeld de
ambtsketen.
Deze spullen zijn door de streekarchivaris opgehaald en zijn
inmiddels opgeslagen in het Regionaal Historisch Centrum in
Woerden. De rest is door enkele bestuursleden en ons lid Anne de
Goederen op 26 november in Montfoort opgehaald. In een van de
laatste zaterdagse bijeenkomsten voor de zomer zullen we u een
deel hiervan laten zien.
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Het betreft vooral plaatmateriaal, maar ook een
prachtige kist van het Gerecht
Achthoven uit 1708.
(Achthoven was een
zelfstandige gemeente,
weliswaar met afhankelijkheid van buurgemeenten, maar verloor
deze zelfstandigheid in 1857 aan Linschoten.)
Bovendien hebben we de portretten van de oud-koninginnen
Wilhelmina en Juliana die ooit in de raadzaal hingen, gekregen.

Op de foto hierboven ziet u de installatie van burgemeester De Geus
in de raadzaal op 1 jul 1946. Het
schilderij op de achtergrond is nu in
bezit van VOL. Dit portret van
Wilhelmina is een schilderij uit 1925,
vervaardigd door kopiïst H. Bogaerts
(1877-1933).
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10.

Linschoten op de kaart

dr.ir. W.J.Raven

Zonder kaart komen we nergens en dus proberen we met behulp van
land-,water-, wegen, staf- en kadasterkaarten ons te oriënteren of
met historische-,buienradar- en thema kaarten iets van het verleden
of het weer van morgen te weten te komen.
Al eeuwen wordt er gewerkt aan betrouwbaar kaartmateriaal
gebaseerd op terreinverkenningen door reizigers, zeelieden,
militairen en landmeters tot en met satelietwaarnemingen. In 1815
werd in Nederland het Topografisch Bureau opgericht als onderdeel
van het toenmalige Ministerie van Defensie. Later werd dit een
onderdeel van het Kadaster.
Ter gelegenheid van 200 jaar topografie werd in 2015 een speciale
"tijdreis-app" gemaakt en op internet geplaatst, waarin 200 jaren aan
topografische gegevens van heel Nederland zijn verzameld. Deze
collectie bevat meerdere edities van diverse kaartseries: zoals de
Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart,
Topografische Militaire Kaart en Kadasterkaarten. De gebruikte
kaartprojectie is het Rijksdriehoekstelsel. Soms zijn bij een reeks
jaren geen verschillen in de kaart te zien. Dat komt omdat er voor die
gebieden dan nog geen nieuwe kaarten beschikbaar waren.
Het doorzoeken van de kaarten gaat vrij eenvoudig en logisch.
De app werkt het beste in <Google Chrome> of <Mozilla Firefox>.
(Internet-explorer geeft afwijkingen)
- Ga daar naar <www.topotijdreis.nl> en dan verschijnt de
overzichtskaart van Nederland.
- Type rechtsboven in het zoekvak de gewenste plaats en klik dan op
het zoekglas.
- Linksklik op een gewenst jaar en linksboven op + of – om het beeld
te vergroten of te verkleinen.
- Met de muisaanwijzer is het beeld nog in alle richtingen te
verschuiven.
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- Door met de muis te rechtsklikken verschijnt de optie om af te
drukken waarna eerst links nog een keuzemenu volgt, afhankelijk van
de beschikbare printer.
- Een klik op het pijltje links boven geeft automatisch een
"tijddiashow" waarbij het beeld van alle opeenvolgende jaren voorbij
trekt. (stil te zetten met een klik op de dubbele streep).

Zo is het mogelijk om 200 jaar topografische gegevens van Nederland
in huis te halen. Een boeiende tijdreis.
Voor de V.O.L. heb ik bij elkaar gesprokkeld wat er zoal over
Linschoten is te vinden. Hier volgt daarvan een beknopt overzicht in
zevenmijlsstappen van vijftig jaar.
Probeer dus zeker de vergrotingen op de website.
Veel genoegen gewenst.
(Redactie: Gaat u achter de PC zitten en zoekt u s.v.p. de kaarten van
Linschoten op met de genoemde jaartallen. Wij drukken hier alleen de kaart
van 1815 af. Ons blad zou te omvangrijk en te duur worden als alle kaarten
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afgedrukt zouden worden. Bovendien kunt , wat dhr. Raven hieronder
beschrijf, veel beter zien op uw scherm)

1815

Midden in het "Groene Hart", op de kaart nog zonder kleur.
Alleen een kerk, geen herkenbare huizen of boerderijen, wel het
Huys te Linschoten en Wulverhorst, de polders Schage(n) en de Engh,
twee molens, het buitendijkse landje van Cromwijk met bomen, de
bochtige weg naar Montfoort, een paar gestippelde dijken en kaden
met iets als een weggetje er op, natuurlijk het water van de
Linschoten en de "Nieuwe Vaart" naar Montfoort en veel sloten. Dat
was Linschoten in 1815.
1865
Vijftig jaar later, met meer huizen en bomen en veel meer slootjes,
Kattenbroek met een "K", Polane(n), Rapijnen, de Hooge en Lage
Polder, Liefhoven en de "Linie van Linschoten", geslecht staat erbij.
Natuurlijk was dat stukje Hollandsche WaterLinie er in 1815 ook al
lang maar landschappelijk of militair toch niet belangrijk genoeg om
toen op de kaart te zetten.
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Onder Wulverhorst staat ook nog (Geme) Inderdaad, Wulverhorst
was vroeger (tot 1812) een zelfstandige gemeente, de kaart loopt dus
een beetje achter.
1915
Nu krijgt de kaart wat meer kleur. Vooral boomgroepen, huizen en
boerderijen en zelfs perceelsgrenzen zijn duidelijk te onderscheiden.
Cattenbroek wordt intussen geschreven met een "C" en de "Linie"
heet hier "Schansbos".
Aardig is het te zien hoe veel straatnamen in het "nieuwe" Linschoten
hun oorsprong hebben in deze oude landschappen.
Dit is maar een beperkte uitsnede van de kaart, maar op het
computerscherm zijn door de uitvergrootmogelijkheden veel meer
details te zien, ook van de verdere omgeving richting Woerden en
Montfoort
1965
Weer vijftig jaar later. Te zien is nu de eerste naoorlogse
Linschotense nieuwbouwwijk de Hoge Werf die trouwens al vanaf
1958 op de kaart staat.
Maar wat hier vooral opvalt is rijksweg A12, waarvan de aanleg
omstreeks 1935 al was begonnen en op dit kaartdeel pas in 1950
werd ingetekend; het aangrenzende tracé bij Gouda vanaf 1949 en
het deel bij (toen nog rotonde) Ouden Rijn vanaf 1948.
Zoals eerder vermeld, lopen de kaarten steeds wat achter bij de
werkelijkheid. Duidelijk is overal te zien dat de kaarten uit
verschillende edities en jaargangen naadloos aan elkaar zijn
gemonteerd. Heel boeiend.
1990
Nu een sprong van 25 jaar, want de veranderingen gaan ineens heel
snel. Hier valt duidelijk de groei op van de wijk Rapijnen, en het begin
van Overvliet. De nauwkeurigheid van de kaart wordt ook steeds
groter, want de afzonderlijke huizenblokken zijn nu goed te
herkennen. Opvallend is natuurlijk ook de omlegging van de N204, de
M.A.Reinaldaweg, om het dorp heen, die overigens al dateert van
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1962 maar pas op de kaart van 1969 werd ingetekend, evenals de
nieuwbouwwijk plan Noord.
En …. onder Linschoten mogen we nog lezen: (tevens Gem huis van
Snelrewaard) .… Ach, goeie ouwe tijd.
2015
Linschoten ziet er hier uit zoals het nu is, met de wijk Overvliet tot
aan het gemaal Rapijnen, de rotonde in de M.A.Reinaldaweg en de
correct ingetekende "Brede Vaart". In de polder Rapijnen vermelden
rode letters dat we inmiddels in de Gemeente Mon(tfoort) zijn
terechtgekomen.
Zie ook het voormalige noordelijke buitengebied, dat eeuwenlang
groen bleef, maar waar nu de oprukkende bebouwing verschijnt van
de bedrijventerreinen Middelland en Snel en Polanen van Woerden.
Tja, hoelang nog, zou Linschoten een oase blijven in "het Groene
Hart"?
"Topotijdreis", een boeiende reis in ruimte en tijd, "tot leeringhe
ende vermaeck".
11.

Keramische Sierbekers

Janneke Hilgeman

Wie kent niet de witte- of oranjerode handgedraaide keramische
bekers op een slanke voet
met daarop de wapens van
Linschoten en van
Snelrewaard. Afmetingen:
hoog 11cm/Ø7,5cm.
Tijdens de inloopochtend
in november liet de heer
Sangers uit Oudewater ons
een even groot groen
exemplaar zien, met de
vraag of we bij Vereniging
Oud-Linschoten kon zeggen wanneer, door wie en ter gelegenheid
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waarvan de bekers zijn uitgebracht. Sangers maakte ten tijde van de
gemeentelijke herindeling in 1989 deel uit van de gemeenteraad.
Volgens hem heeft het stukje keramiek niets te maken met de
opheffing van de twee gemeenten.
Bij een bezoek tijdens een Inloopochtend van VOL in de oude school
begin 2015 werd het
oog van Janny Selhorst
getrokken naar de
handgebakken bekers
in de vitrinekast. Eén in
wit en één in
oranjerood. “Ik dacht
meteen, da’s van ons“,
legt Janny uit. “Ik
herkende het van
chamotteklei gedraaide
model en de kleuren fabrieksglazuur die lang geleden ook bij ons
werden gebruikt. Maar nergens op de beker stond er een teken van
Selhorst en niemand bij de VOL kon me vertellen wie het ding
gemaakt had”.
Vanaf 1964 was in Linschoten pottenbakker Selhorst werkzaam in zijn
pottenbakkerij aan de Nieuwe Zandweg. Ook zijn kinderen werden,
als er een grote order was, betrokken met de werkzaamheden in de
pottenbakkerij. In 1980 neemt zoon en volleerd handdraaier Peter
Selhorst samen met zijn vrouw Janny het bedrijf over en zet het
voort. Zij leveren tot 1999 toonaangevend handgedraaid aardewerk
zoals vazen, schalen, kop-en-schotels en dierenfiguren. Daarna maakt
Selhorst kristalglazuren waarvoor hij in tijdens een internationaal
Gouds Pottenbakkersfestival in 2000 wordt onderscheiden met een
publieksprijs en de mooiste kraam.
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Er wordt geëxposeerd op kunstmarkten en
tentoonstellingen. In binnen- en buitenland wordt
waardering voor hun werk uitgesproken door
zowel een publieks- als vakjury. In maart 2001
wordt bij de Linschotense pottenbakker een
ernstige ziekte geconstateerd waardoor hij in
december van datzelfde jaar overlijdt. Veertig jaar
heeft hij zijn beroep uitgeoefend. Pas na zijn
overlijden krijgt Selhorst de erkenning die hij tijdens zijn leven niet
kreeg.
Omdat er ten tijde van de herindeling (eind jaren tachtig 20ste eeuw)
van de Gemeenten Linschoten en Snelrewaard bij elke woning te
Linschoten een witte kop-en-schotel met daarop de gekleurde
gemeentewapentjes werd afgegeven, werd bij VOL waarschijnlijk te
eenvoudig aangenomen dat ook deze bekers met 1989 te maken
zouden hebben.
Totdat Sangers kwam met
de groene bekers, is er
eigenlijk nog geen
aandacht meer aan de
handgemaakte keramische
stukken geschonken. Door
de opmerking en de vraag
van de geboren
Snelrewaarder zoekt
VOL naar het antwoord. Gezien het stickertje ‘De Werf’ aan de
binnenzijde van de bekervoet weten we dat de bekers niet gemaakt
zijn bij de Linschotense pottenbakkersfamilie maar in een Utrechtse
potterie.
Kunt u ons meer vertellen over de bekers? www.oud-linschoten.nl /
06 81702602
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12. VOL werkochtenden
In onze jonge vereniging is het bestuur erg druk geweest met het
organiseren van activiteiten. Daarnaast zochten we de publiciteit om
de Linschotenaren te laten weten dat hun dorp een historische
vereniging heeft, waar ze hun foto’s en andere materialen kwijt
kunnen, zodat er niets meer in de kliko verdwijnt. Bovendien vergde
de huisvesting veel aandacht. Dat is ook nu nog een permanent
agendapunt, want in de Brede Vaart zitten we op antikraakbasis,
d.w.z. dat de gemeente er ons met een opzeggingstermijn van een
maand uit kan zeten. We hopen en vertrouwen er op dat dat niet
zo’n vaart zal lopen en dat we nog lang in deze mooie, lichte en goed
verwarmde werkruimte kunnen vertoeven.
Daarom achten we de tijd aangebroken om werkochtenden te
organiseren, d.w.z. elke woensdagochtend zijn enkele bestuursleden
in ons lokaal aanwezig om:
 te inventariseren wat we de afgelopen jaren hebben
ontvangen aan materialen;
 de ons geschonken ansichtkaarten en foto’s te scannen en in
ons fotosysteem in te voeren;
 de knipsels die we hebben verzameld en gekregen in een
systeem onder te brengen zodat ze toegankelijk worden en
terug te vinden zijn als dat nodig is.
We hopen dat de leden binnenlopen met foto’s om te scannen, met
knipsels die ze kwijt willen of met historische voorwerpen, als we
daar dan toch zijn elke woensdag tussen 10 en 12 uur.
Mocht u willen meehelpen met al deze activiteiten, dan bent u meer
dan welkom!!
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