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1.

Vooraf
Dit verenigingsblad bevat informatie ten behoeve van onze
jaarlijkse ledenvergadering op zaterdag 11 maart.
U treft het verslag aan van de vorige ledenvergadering in 2016 als
ook de overige benodigde stukken voor de ledenvergadering van
dit jaar.
Op grond van de statuten moeten twee bestuursleden aftreden:
de heren Dick Daniëls en Jan van Eck. Zij hebben zich herkiesbaar
gesteld voor wederom een termijn van drie jaar. Tevens zal de
benoeming plaatshebben van een nieuw bestuurslid: Jeannette
Huizenga. Ondanks deze benoeming is er nog steeds een vacature
in het bestuur. Vandaar dat wij opnieuw een oproep doen voor een
nieuw bestuurslid.
Aansluitend aan de ledenvergadering zal een film vertoond worden
die dankzij de inspanning van Wim Ros een bewerking is van de film
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die in 1977 aangeboden is aan de heer De Geus ter gelegenheid
van zijn afscheid als burgemeester van Linschoten.
In dit ledenblad zal aandacht besteed worden aan een aantal
onderwerpen zoals de Linschotense schaats, de mogelijkheid om
belastingvrij te schenken aan VOL als culturele ANBI-instelling, de
bescherming van de Linschotense luidklokken tijdens WO II, de
activiteiten van onze vereniging tijdens de wekelijkse
inloopochtend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en het verhaal
van een verdwenen beroep in ons dorp.
Wij hopen u als leden op onze ledenvergadering te mogen
begroeten.
2.

Agenda Algemene Ledenvergadering 11 maart 2017
1. Opening
2. Jaarverslag VOL 2016
3. Verslag ALV 2016
4. Financieel verslag 2016, begroting 2017 en verslag
kascommissie
5. Nieuw lid kascommissie
6. Verkiezing. Het bestuur draagt Jeannette Huizinga voor als
nieuw bestuurslid tot 2020. Dick Daniëls en Jan van Eck zijn dit
jaar aftredend en zijn voor drie jaar herkiesbaar. Om het
bestuur weer compleet te maken, zoeken wij nog een
kandidaat-bestuurslid.
7. Gelegenheid tot vragen stellen
8. Plannen voor 2017, mededelingen en evt. discussie
9. Wat verder ter tafel komt
10. Pauze
11. Een film (Is nog niet eerder vertoond)
12. Sluiting
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3.

Jaarverslag VOL over 2016

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de “Vereniging Oud-Linschoten”.
Ook in 2016 is het bestuur weer druk geweest. Wij zijn blij dat wij een lokaal
in de “Brede Vaart” op basis van antikraak van de gemeente mogen
gebruiken. Anderzijds vinden wij dat Vereniging Oud-Linschoten eigenlijk in
of bij de historische Dorpstraat gehuisvest zou moeten zijn.
Wij ontvingen een aanbod van de projectontwikkelaar van “Landgoed
Cromwijk” voor een soort clubhuis midden in het bosje van Cromwijk. Dit
aanbod hebben wij afgeslagen met de motivering dat dit plan teveel afbreuk
doet aan het mooie stukje natuur en te ver van de bestaande bebouwing
gesitueerd zou worden. Nu zijn wij bezig of het mogelijk is of wij op de één
of ander manier de brandweerkazerne, die nu leegstaat, als
verenigingsgebouw zouden kunnen gaan gebruiken.
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.
Algemeen
Onze sponsorcommissie heeft een 20-tal bedrijven bereid gevonden ons te
sponsoren.
Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Dankzij 85 stemmen mocht onze penningmeester € 425,-- ontvangen.
Ook kan men ons bij Texaco aan de Europabaan in Woerden steunen door €
0,01 per liter getankte brandstof te doneren.
Leden(administratie)
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Op 1 januari 2017
waren 211 personen lid van onze vereniging. Dit is een aanwas van 34
personen in dit jaar.
Van de 211 leden waren er 42 gezinsleden.
Helaas zijn 3 leden van onze vereniging overleden: Mevr. Elly de Goederen
en de heren Wim Verweij en Boudewijn Siemons.
Twee leden hebben als gevolg van hun verhuizing naar elders opgezegd.
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Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd.
Wat is er gedaan door de vereniging?
 De algemene jaarvergadering is gehouden op 12 maart 2016.
 Wij hebben als vereniging deelgenomen aan Koningsdag in april, de
Open Monumentendag en de Burendag in september.
 Wij hebben een aantal rondleidingen door Linschoten verzorgd.
 Er is tweemaal een Verenigingsblad uitgegeven en negenmaal een
Nieuwsbrief verstuurd.
 Er is een werkgroep actief die meedenkt over fondsenwerving en
huisvesting.
 Elke tweede zaterdag van de maand is ons lokaal open en hebben
we dan een thema. Onze onderwerpen:
Januari:
Dorpsfilm over periode 1948-1970 gemaakt door
Simon Mollenvanger.
Februari:
Anne de Goederen: Daggeldershuisje Janna Muijs
Korte Linschoten WZ.
Maart:
ALV.
April:
Dhr. Raven: Het ontstaan van Linschoten en
omgeving.
Mei:
Expositie van onze bezittingen.
Juni:
Open-dag bij en samen met de brandweer.
Oktober:
Johan de Jong: “Zanglust 70 jaar”.
November:
Henk Kalfsterman: “Zijn tijd in Linschoten”.
December:
Pim van ’t Woud: Commanderijen en kastelen in
de regio.
 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
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gevraagd de namen van de personen die op de foto staan door te
geven en zo veel mogelijk informatie over hen te verstrekken.
In de toren van de St. Janskerk hangt een document uit 1940
waarop vermeld staat dat de klokken in de toren historisch gezien
van grote waarden zijn en gespaard moeten blijven in tijden van
oorlog. Ook in de toren van Wassenaar hing een dergelijk
document. Helaas is dit document stukgegaan tijdens een storm.
Wij hebben meegewerkt aan het maken van een kopie van ons
exemplaar, en aangepast aan Wassenaar. In november is een
afvaardiging van het bestuur naar Wassenaar gereisd om het
document officieel te overhandigen aan het kerkbestuur.
Elke woensdagochtend is ons lokaal open. Iedereen is dan welkom
om historisch materiaal te komen brengen of alleen maar voor een
praatje en koffie of thee.
Er is een groepje gevormd om streekkleding te maken of te
herstellen.
Onze website: www.oud-linschoten.nl wordt door onze
webmaster, Wim Ros bijna wekelijks 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
Rumy van den Heuvel
Penningmeester
Dick Daniëls
Secretaris
Pim van ’t Woud
Lid Public Relations
Janneke Hilgeman
Algemeen bestuurslid
Jan van Eck
Algemeen bestuurslid
vacant
De kascommissie bestond uit Hans Bakker en Agnes ten Hoeve.
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Evenementen
Na de pauze van de ALV heeft Petra van Wageningen een presentatie
gehouden over 50 jaar Linfano.
Op Koningsdag hadden wij weer een kraampje in de Dorpstraat waar wij
wat spulletjes in de verkoop hadden en een aantal nieuwe leden mochten
inschrijven.
Aan de Open Monumentendag op 12 september met als thema “Symbolen
& Iconen” hebben wij als vereniging meegedaan. Wij hadden een
presentatie gemaakt van Linschotense symbolen. In dit geval boerderijen uit
de omgeving. Dick van As heeft deze voorstelling viermaal getoond. Janneke
had een galerij met een twaalftal plaatselijke Iconen gemaakt.
Ook bij Burendag, 24 september, waren wij actief. Wij hadden een kraampje
waar wij een opvouwbare boodschappentas met onze naam verkochten.
Ook ons “ballenbusje” en het boek “100 jaar Timotheüsschool” waren er 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”
 De verkoop van ons promotiemateriaal en historisch materiaal wat
wij dubbel hebben.
 Het zoeken van nieuwe bestuursleden
 Mee organiseren OpenMonumentenDag op 9 september met het
thema: “Boeren, Burgers & Buitenlui”
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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4.

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de “Vereniging
Oud-Linschoten”

De ALV vindt plaats op zaterdag 12 maart 2016 in het Wapen van Linschoten
en Snelrewaard.
1.
Opening.
De voorzitter, Dick van As heet de 54 aanwezigen om 10.35 uur
e
welkom op de
3 Algemene Ledenvergadering van de
“Vereniging Oud-Linschoten”.
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig:
De dames: Petra van den Heuvel en Mieke Broens en de heren:
Koos van Doorn, Hans de Wit, Evert de Jong, Bert Jansen.
Ewoud Modderman en Piet Hoogendoorn.
2.
Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2015.
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2015 en
begroting 2016.
De kascommissie bestaande uit de heer Hans Bakker en
mevrouw Agnes ten Hoeve, stelt de ALV van de Vereniging
“Oud-Linschoten” voor de penningmeester decharge te
verlenen over het financiële verslagjaar 2015. De ALV gaat
hiermee akkoord. De penningmeester geeft een toelichting op
de begroting. De ALV keurt het financieel verslag 2015 en de
begroting 2016 van de penningmeester goed.
4.
Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt door de ALV
goedgekeurd.
5.
Nieuw lid kascontrolecommissie.
Aangezien Hans Bakker inmiddels twee jaar lid is van de
kascommissie moet hij nu als zodanig aftreden. Frank de
Goederen is bereid om zijn plaats in de kascommissie in te
nemen.
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6.

7.

8.

Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Er hebben zich geen kandidaten die bestuurslid willen worden
aangemeld. Dus is er van een verkiezing geen sprake. Er wordt
een dringend beroep gedaan op de leden om toch met
kandidaten te komen. Een bestuur van vijf personen is echt te
weinig.
Gelegenheid tot vragen stellen.
Blijkbaar is alles duidelijk. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Wel wil het bestuur weten hoe de leden denken over ons
beleid om iedereen gratis onze bijeenkomsten te laten
bijwonen en iedereen te laten deelnemen aan onze
verenigingsactiviteiten. In feite maken wij geen verschil tussen
iemand die lid of geen lid is, behalve dan dat iemand die geen
lid is, niet welkom is op onze algemene ledenvergadering. Voor
bepaalde activiteiten zou je toegangskaartjes kunnen gaan
verkopen aan niet-leden. Dit vergt dan weer veel
administratieve rompslomp. De ALV neemt het voorstel van
Mevr. Zaadstra over, dat de vereniging met dit beleid veel
goodwill kweekt en hiermee door moet blijven gaan.
Plannen voor 2016 / mededelingen.
Het bestuur wil dit jaar de volgende onderwerpen op de
maandelijkse zaterdagen gaan behandelen:
In april: Wim Raven over de geschiedenis van de rivier en het
dorp Linschoten en haar omgeving.
Ook wordt in september 2015 weer medewerking verleend aan
de Open Monumentendag. Het thema is dit jaar: Iconen &
Symbolen”.
Mededelingen:
 Wij hebben stickertjes ontworpen. Als iemand vindt
dat iets belangrijk is voor de historie van Linschoten
dan plakt hij hierop een stickertje, zodat later duidelijk
is dat hij dit aan VOL wil nalaten
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9.

10.
11.

12.

Helaas is de fotograaf van het dorp, Jan de Kruif
overleden. Wij willen proberen, in goed overleg met
zijn familie, zijn erfenis aan foto’s over het dorp te
inventariseren en te digitaliseren, zodat deze collectie
bewaard blijft.
 Dick Jelier is bezig om alle familienamen van
Linschoten uit te zoeken en in kaart te brengen.
 Er is een werkgroep gevormd, die alle boerderijen, in
alle facetten, wil gaan inventariseren. Er kunnen nog
leden in deze werkgroep zitting nemen. Boerderijen
zijn al eeuwenlang de belangrijkste vorm van bestaan
in onze omgeving.
 Wij hebben een schilderij van de Lange Linschoten
aangekocht. De schilder is Kees Zwolsman.
e
 Onlangs hebben wij het 200 lid mogen inschrijven:
Corry Kooper Zij is aanwezig. De voorzitter zet haar in
de bloemetjes.
Afscheid van onze eerste voorzitter Dick van As en bestuurslid
Hans Knijff.
Aan het slot van de vergadering bedankt Rumy, Dick en Hans
voor alle werk dat zij de afgelopen jaren voor de vereniging
hebben verricht. Wij zijn blij, dat zij meegewerkt hebben aan
het initiatief om VOL op te richten en gelukkig dat zij beiden
toegezegd hebben, nog op vele manieren actief te willen
blijven voor de VOL.
Pauze met koffie of thee.
Presentatie.
Na de pauze houdt Petra van Wageningen een leuke
presentatie met dia’s over de 50-jarige geschiedenis van
Linfano.
Sluiting.
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Rond 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt
Petra voor haar presentatie en de aanwezigen voor hun
inbreng.
5.

Rekening 2016 van de Vereniging Oud-Linschoten (VOL)
(tussen haken): begroting 2016

uitgaven
0. Organisatiekosten (500)
1. Activiteiten
(500)
2. Publicaties
(300)
3. Huisvesting
(1.500)
4. Overige kosten (1.200)
Totaal uitgaven
(4.000)
inkomsten
5. Contributies
6. Donaties, subsidies
7. Sponsoring
8. Acties
Totaal inkomsten
Resultaat:
0.
1.
2.
3.

1.139
538
519
1.975
2.422
6.593

(2.500) 3.090
( 700)
747
2.188
( 800)
880
(4.000) 6.905
+ 312

Bestuurs/administratiekosten, bankkosten Rabo-bank,
verzekering, enz.
Onder meer Algemene Ledenvergadering 12 maart 2016 (196)
en filmochtend (258).
Drukwerk t.b.v. VOL, zoals ledenblad.
Vanaf augustus 2015 huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in
Brede Vaart (125 per maand),bedrag is inclusief nog niet
betaalde huur 2015.
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4.

5.

6.

7.

8.

Kosten van diverse kleinere uitgaven t.b.v. werkzaamheden
(mappen, ordners, hoofdtelefoon, extra huur, enz.) en de
kosten van (meest) nog te verkopen ballenbusjes (701) en
linnen VOL-tassen (1.122).
Het ledental groeide van 177 op 1-1-2016 naar 214 half
oktober 2016. De contributieopbrengst betreft de betalingen
in de periode december 2015 t/m 31-12-2016 voor
contributies 2016. Voor nieuwe leden die eind 2016 lid werden
en betaalden, geldt de contributie voor 2017. Als meer dan de
minimumcontributie is betaald, is dit hier ook meegenomen.
De clubkascampagne van de Rabo-bank (425) droeg bij,
evenals vrijwillige bijdragen bij film en andere presentaties.,
De actie Tank-en-schenk leverde door tijdelijke verbouwing van
het benzinestation niets op maar gaat in 2017 verder.
De werving van “Vrienden van VOL” door de werkgroep
Fondsenwerving was zeer succesvol en bracht liefst € 2.188
op. Afhankelijk van de (uit 5 soorten) gekozen sponsoring, zijn
er naast uitnodigingen en nieuwsbrieven tegenprestaties,
zoals bekendmaking bedrijfsnaam in verenigingsblad of
nieuwsbrief plus logo en ook op banner.
Eigen acties VOL: dit betreft de verkoop van de Linschotense
ballenbusjes (a 7,95), de verkoop van de linnen VOLdraagtasjes (à 5,-), boeken, lepeltjes, enz. Verder de opbrengst
van rondleidingen door het dorp.

Korte toelichting:
De rekening 2016 sluit met een licht positief saldo, waarbij enerzijds sprake
is van aanzienlijk hogere inkomsten en anderzijds van hogere uitgaven. De
hogere inkomsten komen vooral dankzij de extra-bijdragen van “Vrienden
van VOL”, terwijl ook de groei van het aantal leden bijdroeg. De hogere
uitgaven zijn het gevolg van een actief verenigingsjaar, maar vooral ook van
betaalde achterstallige huur en de inkoop van ballenbusjes en VOL-tasjes
(die we zullen blijven verkopen).
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6.

Begroting 2017 van de Vereniging Oud-Linschoten

uitgaven
1. Organisatiekosten
2. Activiteiten
3. Publiciteit
4. Huisvesting
5. Overige kosten
Totaal uitgaven
inkomsten
5. Contributies
6. Donaties, subsidies
7. Sponsoring
8. Acties
Totaal inkomsten
Resultaat:
1.
2.
3.
4.

5.

1.100
700
500
1.800
2.700
6.800

3.100
1.500
1.500
700
6.800
0

Bestuurs/administratiekosten, bankkosten Rabobank, verzekering,
representatie, enz.
Onder meer kosten Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2017
Drukwerk t.b.v. VOL, m.n. ledenblad
Huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in Brede Vaart (125 per
maand): 1.500. Ook moet voor sommige zaterdag- presentaties
extra ruimte worden gehuurd.
Betreft de aanschaf van apparatuur, opbergmaterialen,
vitrinekast(en), onvoorziene uitgaven, enz. Ook de eventuele
inkoop van nieuwe ballenbusjes. Nodig zijn op korte termijn de
vervanging van onze verouderde PC en de aanschaf van een
geschikt koffiezetapparaat voor de zaterdagochtenden. De
voorbereiding van de zaterdagmorgen-presentaties (bewerken van
films, scannen, geluid,…) vraagt de nodige financiële inspanningen.
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6.
7.

8.

Een lichte stijging van het ledental kan worden verwacht.
De gemeente Montfoort heeft bij brief van 19-12-2016 aan VOL
voor 2017 een subsidie van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit
bedrag zal worden gebruikt om de presentaties op de zaterdagen
mogelijk te maken. Ook kunnen de Rabo-clubkascampagne en
Tank-en-schenk nog bijdragen.
Gehoopt wordt op een voortzetting van de bijdragen van de
“Vrienden van VOL“. Verkoop van Linschotense ballenbusjes,
linnen VOL-tasjes, boeken, lepeltjes, e.d. en de opbrengst van
rondleidingen

BALANS per 31-12-2016
RABO-betaalrekening
10.786
Contant (kleine kas)
111
Apparatuur, historisch materiaal
p.m.
Ballenbusjes, draagtasjes VOL
p.m.
Totaal
10.897
Een reservering voor nog te besteden bedragen aan materialen voor
vastlegging en presentatie van 1.000 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).
Linschoten, 20 januari 2017 (D.D.)
7.

Woensdagochtend

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur staat het Verenigingslokaal open.
Door de deur van de voormalige bibliotheek vindt u de bewegwijzering naar
het lokaal. Al naar gelang uw conditie neemt u de trap of de lift naar boven.
Wat treft u aan ?
Immer warme koffie of thee.
Bezoekers die foto’s komen laten scannen of iets komen brengen wat het
bewaren waard is.
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Altijd zijn er enkele bestuursleden. Zij hebben een gesprek met iemand of
bereiden dat juist voor. De open zaterdagen worden voorbereid. Etc.,
genoeg te doen.
En u treft een werkgroepje aan, bestaande uit Wilma van Eck en Dick van As,
dat aan het archiveren is. De schilderijen en het grote plaatwerk zijn
inmiddels op de PC in een systeem gezet. Op de foto zijn zij bezig de
aangeleverde knipselbakken
met kranten te bekijken. Gaat het
over Linschoten en is het waard
bewaard te worden, dan wordt er
netjes uitgeknipt, de datum wordt
op het knipsel vermeld alsmede de
krant waar het uit komt en
tenslotte worden de knipsels op
jaartal in mappen bewaard.
Hetzelfde geldt voor klein
beeldmateriaal.
We hebben grotere tafels dan deze waaraan Wilma en Dick zitten te werken
! Wie schuift aan om mee te helpen ?
8.

Vrijwaring, historisch gedenkstuk

‘Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet’.
In de toren van de Grote- of St. Janskerk te Linschoten hangen twee
kerkklokken: de uit 1477 afkomstige luidklok Barbara, een geschenk van een
pastoorsfamilie en de veel kleinere angelusklok. Deze laatste, gotische klok
dateert uit 1400. In die tijd was de St.Janskerk een parochiekerk. Met het
luiden van de Angelusklok werd het Angelusgebed aangekondigd. Gelovigen
staakten hun werkzaamheden voor het gebed. De klokken behoren tot de
oudste van Nederland, een reden om ze goed te bewaken.
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Luidklok Barbara (links) wordt elke dag geluid.
De Angelusklok (rechts) is beschadigd en wordt alleen nog bij uitzonderlijke
aangelegenheden geluid.
Het dreigende oorlogsgevaar , eind jaren dertig van de twintigste eeuw
bracht de overheid ertoe maatregelen te treffen ter beveiliging van de
belangrijkste nationale kunstschatten, zowel op het gebied van de
architectuur als museale voorwerpen, archieven en bibliotheken. Daartoe
werd in 1939 de Inspectie Kunstbescherming in het leven geroepen met dr.
Jan Kalf als stuwende figuur. Kalf, die meende dat burgemeesters vaak
weinig oog voor monumentenzorg hebben en in oorlogstijd wel wat anders
aan hun hoofd hebben, voltooide in de zomer van 1938 zijn boek
‘Bescherming van kunstwerken tegen oorlogsgevaren’. Ook de belangrijke
luidklokken, carillons en orgels dienden volgens hem gevrijwaard te worden
van vordering wegens metaalnood.
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“In elk geval zouden moeten worden gespaard: alle carillons van voor 1801,
alle klokken van voor 1501. Van de klokken van 1501-1800 tenminste van
elke gieter een representatief exemplaar, maar van die van Geert van Wou
een keuze en alle klokken van de gebroeders Hemony”.
Tevens werd door de inspecteur Kunstbescherming een klokkenvordering
opgesteld zodat een beperkt aantal kerkklokken, carillons en orgels wegens
cultuurhistorisch belang waren gevrijwaard voor vordering en omsmelting
ten behoeve van Nederlandse militaire doeleinden.
De desbetreffende kennisgeving, werd ook in het Frans, Duits en Engels
gesteld. Het officiële document werd pas eind mei 1940 verspreid. Ook de
toren van de St Janskerk werd voorzien van dit document.
Hier bestemd voor Linschoten N.H.KERK 2 klokken.
“De Nederlandse regering heeft een zeer beperkt aantal klokken, als
historisch gedenkstukken van de grootste beteekenis, van vordering
vrijgesteld en richt tot de bevelhebbers der militaire macht van andere
mogendheden het dringend verzoek met een M gemerkte klokken
eveneens te sparen’.
Ondertekend door inspecteur Kunstbescherming Kalf en voorzien van het
stempel van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Tijdens WO2 bleven de Linschotense kerkklokken gespaard. In de Dorpskerk
van Wassenaar werd in mei 1940 een identiek document geplaatst. Maar
veel vertrouwen in de werking van het document was daar kennelijk niet.
De klokken werden uit de toren verwijderd en op het IJsselmeer moedwillig
tot zinken gebracht waardoor ze behouden bleven. De geplaatste vrijwaring
in de plaatselijke Dorpskerk was door de tand des tijds zo verpulverd dat
voor een kopie daarvan op Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) een beroep
werd gedaan. De V.O.L. gaf begripvol gehoor aan het verzoek en bezorgde
de Historische Vereniging Oud Wassenaer een reproductie. Een afvaardiging
van het V.O.L-bestuur overhandigde tijdens een officiële bijeenkomst in
Wassenaar de bijna echte Wassenaarse vrijwaring die dankbaar in ontvangst
werd genomen. “Hierdoor blijft een stukje geschiedenis bewaard”
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reageerde kerkrentmeester Op ’t Landt. Tijdens Open Monumentendag, in
het weekend van 9 en 10 september zal de vrijwaring in de Wassenaarse
Dorpskerk te aanschouwen zijn.
V.l.n.r.:
Rumy van den Heuvel,
Pim van ’t Woud,
Ton van den Berg
(Historische Vereniging
Oud Wassenaer) en
Eduard Op 't Landt,
kerkrentmeester
Dorpskerk.

9.

Linschoter schaats

‘een juweel’

De schaatsen kwamen
onlangs uit het vet om weer
te kunnen glijden over het
natuurijs. Voor Vereniging
Oud-Linschoten het moment
om extra aandacht te
schenken aan de ‘Linschoter
schaats’. Deze krulschaats
de
verwierf honderden jaren landelijke bekendheid. In de 19 eeuw was de
Linschoter schaats landelijk zelfs de meest voorkomende schaats.
Het schaatsen komt van oorsprong uit de lage landen Holland en
Vlaanderen. Daar ontwikkelde de schaats zich van eenvoudig dierenbot tot
een constructie met een ijzeren mes waarop men zich snel kon
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voortbewegen. De oudste gevonden schaatsen (Amsterdam en Dordrecht)
komen waarschijnlijk uit het jaar 1225. Rond 1400 werd de houten schaats
algemeen toegepast. Deze schaats bestond uit een schenkel (glij-ijzer) en
een stapel (stuk hout) dat een montuur had (leerwerk) om de schaats vast
te kunnen maken.
Vanouds is schaatsen een recreatieve bezigheid. Daarom hoefde een
schaats niet aan eisen te voldoen. De glij-ijzers waren meestal voorzien van
een krul aan de voorkant. Hoe welgestelder de schaatser, hoe mooier de
schaats was vormgegeven. In elke stad of dorp werden in ‘slappe tijden’
door de plaatselijke smid schaatsen gemaakt. De ‘Linschootsche Schaats’
was een reactie op de overdreven krulschaatsen. De krul van de Linschoter
schaats werd verkleind en verlaagd ten gunste van haar functionaliteit. Het
was anders dan andere krulschaatsen een multifunctionele schaats: Je kon
ermee schoon- en baanschaatsen maar ook tochten op rijden.
Amsterdamsche Courant 1811; “C. van Wijk, Mr. Schaatsenmaker te
Linschoten, adverteert, dat even zoo min als in vorige Winters de opregte
deugdzame Linschootsche Schaatsen bij niemand anders te bekomen zijn,
dan alleen bij hem, en te Amsterdam, op de Utrechtsestraat, tussen de
Prinsegracht en Kerkstraat, No.91 in het Linschootsche Schaatsen Magazijn,
bij C.G. de Beus.”
Linschoter type 18501875
Friesland was de
provincie waar vanouds
de meeste schaatsen
werden ontwikkeld en
gemaakt. Halverwege
de
de 19 eeuw kwam
wedstrijdrijden in zwang waarvoor andere typen schaatsen dan de
oorspronkelijke zwierschaatsen nodig waren. Hardrijderijen waren een vorm
van vermaak onder de toeschouwers. Ook vrouwen namen aan de
wedstrijden deel. De kortebaanwedstrijden boden vele arbeiders en
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plattelanders tijdens wintermaanden een aangename en noodzakelijke
bijverdienste, omdat met schaatsen iets te winnen viel. Aanvankelijk
bestonden prijzen uit spek, worst en levensmiddelen, maar later ook geld.
Met de komst van de hardrijderijen kwam de behoefte aan een veiliger
schaats waarmee je vaart kon maken èn kon remmen. Zo ontstond
omstreeks 1875 de Friese doorloper, een schaats met lange ijzers, zonder
krul. Het was deze fabrieksschaats die de ambachtelijke krulschaats
uiteindelijk deed verdwijnen.
Januari 1887. Een
advertentie in
Nieuws van de dag.
Toch werden in
1892 nog prestaties
geleverd: ‘J.E.
Muschart behaalde
op Linschoter
schaatsen de tweede prijs tijdens schoonrijwedstrijden van de Amsterdamse
IJsclub’. Begin twintigste eeuw werden steeds minder Linschoter schaatsen
gemaakt. Rond 1920 moest de Linschoter schaats het afleggen tegen de
Friese doorlopers.
Linschoter schaats,
vioolmodel.
In 1940 vond de laatste
opleving van de Linschoter
schaats plaats bij smid
Barneveld. Niet uit
nostalgie, maar
noodgedwongen omdat er
in de oorlogsjaren geen
fabrieksschaatsen
verkrijgbaar waren. De allerlaatste Linschoter schaatsen die door de
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plaatselijke siersmid Arie Barneveld (ᵻ 1937) werden gemaakt, werden
tijdens de oorlogsjaren door zijn zoon Jacob van de zolder gehaald en
verkocht. Nadat de ijzers op waren zijn er geen nieuwe meer gemaakt.
Zeker twee en een halve eeuw werd door diverse smeden in Linschoten de
Linschoter schaats vervaardigd. Elke smid gaf een eigen signatuur aan de
schaats waardoor er meerdere types Linschoter schaatsen zijn. Helaas werd
niet altijd door schaatsenmakers een merkteken op het metaal of hout
achtergelaten, waardoor de namen van de makers onmogelijk te
achterhalen zijn. Het type Linschoter schaats werd vanwege haar faam ook
gemaakt buiten dorps- en zelfs buiten de landsgrenzen (Duitsland).
Met merkteken van
Arie Barneveld, smid
van 1883 tot1937
Om de
‘Linschootsche
Schaats’ nu, en aan
volgende generaties
te kunnen tonen
hoopt VOL. van
harte in het bezit te komen van de krulschaats. Zodat het ‘juweel’ na
eeuwen, weer gewoon ‘thuis’ getoond kan worden.
Door Janneke Hilgeman m.m.v. info: Rob Alkemade, Wiebe Blauw, Henk
Mostert, Wim Molenveld, Fries Scheepvaartmuseum, verzamelkring De
Poolster, www.schaatshistorie.nl en www.schaatsenmuseum.nl
10. Een verdwenen beroep
Wie de Vaartkade zuidzijde op loopt of fietst, ziet over het brugje over de
Vletsloot, achter het huis nr. 11 van de familie Borst-Kruithof, niet meer dat
daar ooit loodsen stonden van
brandstoffenhandel Van As.

21

De foto geeft een indruk van de voorkant van de kolenloodsen zo’n 50 jaar
geleden.
Over de geschiedenis van het huis en van het terrein daarachter,
is behoorlijk wat bekend omdat de meeste notarisakten behorend bij de
wisselingen van eigenaar bewaard zijn gebleven. Daarom eerst maar een
stukje geschiedenis van het perceel dat ooit twee keer zo groot was als het
huidige.
Willem de Haas koopt dit stuk grond, gelegen in sectie B nr. 898, groot 12
are en 55 ca., op een openbare verkoping op 26 oktober 1892. Hij ruilt dit
bouwland voor een ander landje op 15 april 1897 met Arie Romijn,
bouwman en koopman te Linschoten. De Haas heeft het land blijkbaar
verhuurd, want de huur moet worden opgezegd en de overdracht kan pas
plaats vinden op 1 januari 1898. Er staat dan alleen een schuur op.
Romijn slaat aan het bouwen en gaat in het nieuwgebouwde huis wonen. Hij
overlijdt echter op 26 dec. 1908, waarna zijn weduwe, Simonetta Hendrika
Romijn, land en opstal op 12 jan. 1909 verkoopt aan Cornelis Oskam en zijn
zus Anthonia Oskam.
De Oskams wonen er niet lang. Anthonia overlijdt op 26 juli 1909, waarna
Cornelis het vastgoed verkoopt op 2 mei 1910 aan Willem Versluis,
landbouwer uit Harmelen.
Dan komen de Van Assen in zicht, want op 28 april 1914 verkoopt Willem
Versluis land en woning aan Jacobus van As, schipper te Linschoten. Koos
schippert samen met zijn oudere broer Dirk (4 febr. 1873) die met zijn gezin
in het huis op de hoek van de Vaart en de Linschoten woont, Dorpstraat 12,
tegenover de bakker.
Koos is geboren in Jaarsveld in 1876 en is vanwege de liefde naar Linschoten
gekomen. Hij trouwt op 5 dec. 1912 met Hendrikje Cornelia Schlingmann,
een Linschotense van Duitse afkomst zoals er meer waren in Linschoten.
Koos geniet echter niet lang van zijn huis aan de Vaartkade, want hij gaat op
13 maart 1916 met zijn schip ten onder en verdrinkt in de Braassemermeer.
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Bij de kantonrechter in Woerden wordt op 24 mei 1916 een boedelscheiding
voltrokken tussen Dirk en Hendrikje, de weduwe van zijn broer. Daaruit
komt voort dat Hendrikje het woonhuis met erf, tuin en boomgaard aan de
Vaartkade mag behouden. Zij verkoopt haar eigendom vervolgens op 30 mei
1916 aan haar zwager Dirk. Zwager en schoonzus ruilen van woning, zodat
Hendrikje in het winkeltje aan de Dorpstraat in haar eigen levensonderhoud
kan voorzien en Dirk rond het huis aan de Vaartkade alle ruimte heeft voor
de schepen die aan hem zijn toebedeeld.
Op 25 juni 1937 overlijdt de echtgenote van Dirk: Ingje Schouten. Van As sr.
is het geploeter en de verantwoordelijkheid zat en doet op 28 sept. 1938
met instemming van al zijn kinderen het bedrijf en het huis over aan zijn
zoon Dirk jr., geb. 27 mei 1907. Die trouwt kort na de overdracht in okt.
1938 met Jacoba Doornekamp.
Samen zetten ze hun schouders eronder, maar de oorlog maakt het in het
begin niet eenvoudig.
Per 1 aug. 1971 wordt de brandstoffenhandel en het tonnage voor
beroepsgoedervervoer (5 ton) overgedaan aan Jan van Dam in Hoenkoop,
Oudewater. In 1971 worden 7,5 aren van de boomgaard verkocht aan de
gemeente, ten behoeve van de bouw van woningen op De Ness, in de nieuw
te bouwen wijk Rapijnen waarvoor op 21 oktober 1971 de eerste paal de
grond in gaat.
Dirk overlijdt op 4 maart 1982. Het huis en de overige opstallen worden 29
april 1982 verkocht aan dhr. H. Broeke uit Woerden. Moeder Van As gaat bij
haar dochter en schoonzoon in Zeist wonen.
Na de Middeleeuwen wordt hout om te stoken schaars in de lage landen,
waarna veengebieden worden afgegraven voor turf, maar ook de steenkoolmijnbouw op gang komt. In Limburg lukt het echter niet zo goed, omdat
men steeds kampt met grondwater. Daarvoor brengt de stoommachine
uitkomst. Door de moeizame handel met buitenlanden in de eerste
wereldoorlog van 1914 tot 1918 wordt de mijnbouw in Limburg flink
uitgebreid. De komst van aardgas als brandstof in Nederland zorgt er echter
voor dat in 1974 de laatste kolenmijn, de Oranje-Nassaumijn in Heerlen,
wordt gesloten.
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Gedurende de gehele periode dat de Van Assen in kolen (en andere
brandstoffen) handelen, van 1916 tot 1971, worden de kolen aangevoerd
per trein. In Woerden loopt er een goederenspoorlijn naar een losplaats aan
de Singel. Vanuit de goederenwagon worden de kolen in een schip geladen,
dat vervolgens naar Linschoten wordt
getrokken of geboomd. Er zijn jaren
geweest dat Van As over een
motorschuit beschikte, die dan
ongetwijfeld de kolenschuit heeft
getrokken. Vanuit de Vletsloot worden
de kolen per kruiwagen in een loods
gebracht. Als de kolenvlet leeg is, kan
het gebeuren dat hij niet meer onder
de brug in de Vaartkade door kan.
Maar met de hele buurt aan boord lukt
dat dan wel weer.
Op de foto plegen Engel en Dirk van As
onderhoud aan de kolenvlet.

Als de vrachtauto zijn
intree doet, moet het
hek voor het huis
verdwijnen.

De eerste vrachtauto
is een Oldsmobile, een
kleine Amerikaanse
vrachtauto, die in
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1940 gevorderd wordt door het Nederlandse leger en de Grebbeberg niet
overleeft. De oorlog komt men door met een Janson, een soort driewielige
motorbakfiets. Na de oorlog is er een Citroën, die een slechte startmotor
heeft en vaak met een slinger moet worden gestart.
Dat levert Van As bij een terugslag een gebroken pols op, wat niet handig is
voor een kolenboer.
Foto’s uit 1948

Na de oorlog blijft veel
materiaal van het
bevrijdingsleger achter in
Europa, waardoor de
economie weer een beetje op
gang kan komen. Zo vervangt
de Engelse Bedford in 1948
de Citroën. Het stuur zit
rechts en je ziet aan de
wielen dat het een militair
voertuig is geweest.
Dorpsgaragehouder Maarten van Eijk zet er achter dubbele wielen onder,
waarna de Bedford braaf dienst doet tot 1957.
Vanaf 1957 worden de kolen
bezorgd met een nieuwe
Bedford. Tot de beëindiging
van de brandstoffenhandel in
1971 zal deze auto dienst
doen.

25

Met de komst van een vrachtauto na de oorlog, wordt het gemakkelijker de
kolen vanuit Woerden naar Linschoten te krijgen. De goederenwagon
waarin de bestelde kolen worden aangevoerd, staat nu op het
goederenemplacement tegenover de grote loods van Van Gend & Loos die
in 1986 is afgebroken. De kolen worden uit de wagon in de vrachtwagen
geschept en vervolgens thuis in de loods uit de vrachtauto op de hoop
geschept. Evengoed nog veel werk. Eenvoudiger wordt het als de NS
zelflossers gaat gebruiken: trechtervormige wagons met onderaan een
schuif waar het losse materiaal uit komt. Van As koopt samen met een
collega uit Kamerik een hellende transportband, een zgn. jacobsladder, die
achter de auto meegaat naar de loods en daar ook wordt gebruikt bij het
lossen.
De kolen worden besteld bij de SHV, de Steenkolen Handels Vereniging in
Utrecht.
Je hebt ook de keuze de kolen te laten aanvoeren per vrachtauto, wat een
enkele keer gebeurt. Maar 20-tonners kunnen niet over de Vaartkade, zodat
er gelost wordt op het terreintje voor de slachtplaats. De chauffeurs willen
snel naar huis. Daarom heeft een spoorwagon de voorkeur; dan kun je er de
gehele dag over doen.
Na de oorlog wordt de ‘verzuiling’ van voor de oorlog hersteld.
Van As levert vooral aan het Ned. Hervormde deel van de Linschotense
bevolking. Natuurlijk zijn er mensen die zich niets aantrekken van deze
indeling. Zo zijn er ook boeren die niet aangesloten zijn bij de Coöperatie en
hun kolen bij Van As kopen.
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Loodsen aan de
Vletsloot in 1969
Intussen is het bedrijf behoorlijk uitgebreid. Langs de vletsloot zijn betonnen
L-stukken geplaatst (u ziet ze in de verte op de foto) zodat de kolenhopen
hoger kunnen worden.
In de kolenhaarden wordt vooral antraciet gestookt. Dat is er in
verschillende grootten: nootjes 2 zijn 3 tot 5 cm. groot, nootjes 3 van 2 tot 3
cm. en de nootjes 4 van 1 tot 2 cm. In de meeste kamerhaarden worden
nootjes 3 of 4 gestookt. Per gezin is er tussen de 20 en 30 mud kolen nodig,
afhankelijk van de grootte van het huis, de behoefte aan warmte en de
financiën. De kolen worden overigens geleverd in een hoeveelheidsmaat en
niet per gewicht. Een mud is een hectoliter (=100 liter).
Foto uit 1968
Via een zeef komen de kolen
terecht in een kolenton van
een half mud, welke wordt
omgekeerd in een juten zak.
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Op de kruiwagen staat een half mud kolen. De meeste mensen hebben in
die jaren een kolenhok in de schuur of daar tegenaan gebouwd. Doorgaans
is dat hok een kubieke meter groot, kan er dus 10 mud in en hoort het na 20
zakken vol te zijn. Als een hok van een kubieke meter na de levering van 10
mud niet vol bleek te zijn, had Van As er nadien een klant bij, want hij
werkte altijd met een “kop” op de kolenton. Uit het kolenhok wordt met
een kolenschepje de kolenkit gevuld, die meestal naast de kachel komt te
staan, waardoor vocht uit de kolen verdampen kan.
Veel Linschotenaren laten hun kolenhok vullen in de zomer, want dan krijg
je korting, omdat de kolenboer het werk rustig kan plannen voordat de
kachels aangaan. In december raken de kolenhokken leeg en breekt er voor
de kolenboer een drukke tijd aan, zeker bij strenge vorst. Gelukkig lopen er
dan bouwvakkers in het vorstverlet en zijn de schippers ingevroren, zodat er
altijd hulp is.
1968
Het gruis dat door de
kolenboer uit de kolen
wordt gezeefd, gaat naar
een steenfabriek in
Willeskop waar het in de
steenovens kan worden
gebruikt.
Trouwens, bij het breken
bij de mijnen van de grote
stukken steenkool tot het nootjes geworden zijn, ontstaat ook heel wat
gruis. Daarvan worden met pek eierkolen en briketten geperst.
Ook deze brandstoffen worden verhandeld. Meestal gebruikt men echter
deze eierkolen of briketten niet in de woonkamer, maar om bij voorbeeld de
was op te koken.
Voor de dorpssmeden worden vetkolen of smeedkolen aangevoerd. Deze
kolen leveren een heel hoge temperatuur op.
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Wie de kachel wil aanmaken met turf, kan ook bij Van As terecht. Eén keer
per jaar vaart zijn oudste broer, schipper Schalk, met zijn vrachtschip naar
Overijssel om een lading turf te halen. Aan de loswal in Alphen aan de Rijn
kunnen de kolenboeren de bestelde turf komen afhalen. Bij Van As wordt
de turf bewaard op de schuurzolder naast het huis.
Als laatste brandstof waarin wordt gehandeld kan petroleum worden
genoemd. Wanneer ‘Tante Hendrikje’, de weduwe van Koos van As, stopt
met haar winkeltje aan de Dorpstraat 12, zijn haar klanten welkom op de
Vaartkade. Menigeen heeft in de jaren 60 nog een petroleumstel in de
keuken staan.
Achterkleinzoon Radin speelt nu in de
kolenton.
Sinds 1963 stroomt er aardgas uit
Groningen naar de rest van het land. Aan
het eind van de zestiger jaren zijn de
meeste huizen in Nederland aangesloten.
Dat betekent de nekslag voor de
brandstoffenhandel. Sommige collega’s
beginnen een zgn. witte pomp, maar daar
is de Vaartkade niet zo’n goede plek voor.

En omdat voor de andere tak van het
bedrijf, het transport en de
bodedienst op
Utrecht, geen opvolger is, stopt Van
As ermee in 1971. Hij is dan 64 jaar.
Het zware, zwarte werk is hem te
zwaar geworden.
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Voortaan zal hij door het dorp fietsen op zijn karakteristieke (Engelse) fiets
zonder twee kolenzakken voorop.
Dick van As
11. Belastingvrij schenken
Voor wie fiscaal aantrekkelijk eenmalig of periodiek geld aan de Vereniging
Oud-Linschoten wil schenken, is het goed om te weten dat de Vereniging
Oud-Linschoten de ANBI-status heeft, waardoor belastingvrij geld
gedoneerd kan worden.
Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een
ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte.
Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier
worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Onze secretaris, Pim van 't
Woud (0348-415890), geeft graag meer informatie. Op die manier
vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in
aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting. Omdat de Vereniging Oud-Linschoten
geregistreerd staat als culturele instelling mag u bij de aangifte
inkomstenbelasting als particulier zelfs 1,25 keer het bedrag van de gift
aftrekken.
Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus
vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft de Vereniging OudLinschoten er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt
dus ten goede aan onze vereniging.
De Vereniging Oud-Linschoten staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8528.10.428.
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12. Een berichten uit 1938
December 1938, Woerdensch Weekblad
BRANDBIJTEN
LINSCHOTEN- De inwoners worden herinnerd aan de verplichting, om bij
vriezend weer, bij hun woningen bijten te hakken en de uitkomende
schotsen rondom de bijten overeind te zetten. Aangeraden wordt de bijten
op zulk een plaats te hakken, dat de automobielspuit de plaats gemakkelijk
bereiken kan. Waar bij het eventueel voorkomen van brand, de blusching
zeer wordt belemmerd wanneer eerst nog bijten moeten worden gehakt,
vertrouwen wij, dat aan het voorschriften van de algemene
politieverordening dezer gemeente, waarin het hakken van bijten wordt
voorgeschreven, allerwege wordt voldaan.
13. Onze zeer gewaardeerde sponsoren:
Belo Groep: Klant specifieke engineering
Daniëlle Cabri: Sportmassage
Café Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard
Cafetaria Linschoten
Irma van Dam: Praktijk voor Fysiotherapie
H.C. de Goederen: Houthandel
Kaashandel Arjan Griffioen
Hans Severs: BMW / MINI autodealer
P.A. Severs: Handel en transport in klei, grond en zand
J.A. Severs & Zn: Handel- en transportbedrijf
Slootweg: Autoschadeherstelbedrijf
WTW Tuinaanleg & Onderhoud Van Dijk
V/d Vaart: Installatiebedrijf voor verwarming, gas,
elektra, water en daken
Verweij: De Echte Bakker
Van Vliet Caravans BV
Van Zandwijk: Makelaardij
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