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Vooraf
Namens het VOL bestuur,
Boukje Zaadstra, voorzitter

Men zegt wel eens :“Wie toekomst
wil, heeft verleden nodig”. Dit is
precies wat de Vereniging Oud Linschoten voor ogen heeft: het behoud van Linschotens erfgoed opdat
de volgende generaties er ook nog
wat aan kunnen hebben. Daarbij
gaat het ons niet alleen om “ouwe
spullen”, maar vooral om de verhalen over die “spullen”, wat de betekenis is geweest, de context, en
wat wij en onze kinderen daarvan
kunnen leren. Want inderdaad, iedereen staat “op de schouders van
ouders” en hoe ons mooie dorp Linschoten er nu uitziet, is het resultaat van vroegere gebruiken en besluitvorming. Het is onze taak om
daar zorgvuldig mee om te gaan
voor nu en in de toekomst.
Dankzij vele gulle gaven luidt bijvoorbeeld nu weer het gerestaureerde middeleeuwse Angelus klokje over het dorp en is het portret
van voormalig burgemeester van
der Valk Bouman gerestaureerd.
Ook hebben we in 2019, in Linschoten, als VOL een geslaagde bijdrage
geleverd aan het thema “plekken
van plezier” van de Open Monumenten Dag jl. september. Meer dan 150
vrijwilligers, kinderen en volwassenen, lieten met het plezier van nu
en de mogelijkheden van vroeger,
het Linschoten herleven van 100
jaar geleden.

spelende kinderen in de Dorpstraat
en kattenkwaad bestraft door een
heuse veldwachter etc. Kortom het
was een vrolijke verbinding van
“vroeger met nu” en ook gewoon
een gezellige dag met elkaar.
Deze sfeer geldt ook voor onze
maandelijkse lezingen op zaterdagochtend, de themaochtenden.
Vele (Oud) Linschotenaren en ”import dorpsgenoten” weten de weg
te vinden naar ons lokaal in de
Brede Vaart en in die zin wordt de
themaochtend ook een ontmoeting
tussen mensen. Ook de wekelijkse
inloopochtenden op woensdag worden enthousiast bezocht. We zijn
erg blij met deze warme belangstelling voor de geschiedenis van Linschoten en ook trots dat we sinds
de oprichting, 6 jaar geleden, nu
ruim 300 leden hebben.
Bij een vereniging hoort een verenigingsblad, vol met informatie waar
we ons als VOL mee bezig houden.
Natuurlijk houden we ook een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en wel op zaterdagochtend 14
maart a.s. in de Brede Vaart. Het
VOL-bestuur nodigt u hiervoor van
harte uit. Als bijlage ontvangt u, zo
mogelijk per email, het jaarverslag
2019 en de benodigde stukken voor
de ledenvergadering 2020.

Trouwkoetsjes door het dorp, varen met de vlet over de Linschoten,
klompendansen op het dorpsplein,
3

Na dit officiële ALV gedeelte, bent
u van harte uitgenodigd om te
luisteren naar de heer Gerrit van
Oudenallen. We hebben hem uitgenodigd om de regionale vaargeschiedenis van het dorp Linschoten
met het riviertje de Linschoten toe
te lichten met als titel: “Schippers
en Schepen uit Linschoten.” Immers
met vlet en trekschuit werd in Linschoten vervoerd, verhandeld en
het geld verdiend. En ook nu weten
pleziervaarders ons mooie dorp te
vinden.
We hopen u, als leden op onze ledenvergadering te mogen begroeten.

Een uniek geschiedenisboekje over Linschoten

(ook te koop)

SOM voorzitter Lex van Wijk (r) ontvangt een eerste exemplaar van VOL voorzitter Boukje Zaadstra
(l). In het midden samensteller Wim Raven.

Onze VOL Nieuwjaarsreceptie op
11 januari jl. werd druk bezocht.
Ook waren vertegenwoordigers van
de Stichting Oud-Montfoort (SOM)
aanwezig. Aan de SOM voorzitter
dhr. Lex van Wijk werd door VOL
voorzitter Boukje Zaadstra een eerste exemplaar van de VOL special
“Linschoten in de krant” overhandigd. Het is een speciale uitgave
met krantenberichten en advertenties over Linschoten en Linschoters

uit de 19e eeuw. Een boeiend en
breed overzicht over de kleine geschiedenis, leven en werken, van
het dorp Linschoten en haar bewoners uit de vorige eeuw, dank zij het
grondige detective werk van VOL
lid Wim Raven. Alle VOL leden hebben inmiddels dit unieke nieuwjaars
cadeautje ontvangen. Dit boekje
viel dermate in de smaak , dat ons
meerdere verzoeken bereikten of
deze special ook voor niet-VOL leden beschikbaar is. Dat is zo: zegt
het voort, voor €5,00 is dit boekje
bij ons te koop. Kom gewoon eens
langs op woensdagochtend of zaterdag op de thema ochtend voor een
exemplaar.

Van de redactie
Dick van As

Als dit verenigingsblad u bereikt,
duurt het niet lang meer voordat
de herdenking van 75 jaar vrijheid plaatsvindt. Om die reden is
een groot deel van ons blad gewijd
aan verhalen uit 1940-1945 uit ons
dorp.
In de rubriek ‘verdwenen’ rijdt de
‘Versmarkt’ nog door Linschoten.
En waarom we voortaan in dit blad
Linschoter schrijven in plaats van
Linschotenaar leest u ook in dit
blad.
De achterkant bestaat uit krantenberichten uit de Tweede Wereldoorlog; het is ‘bijvangst’ van Wim Raven vanwege zijn speurtocht naar
berichten voor de Special “Linschoten in de krant”.
Dé grootste occasiondealer van de regio!
Botnische Golf 17 • Woerden • Tel.: 0348-413 363
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Linschoters of
Linschotenaren ?
Ineke Grootegoed

Hoewel door velen de inwoners van
Linschoten Linschotenaren worden
genoemd, is het de vraag of Linschoters historisch gezien niet correcter is.
Tijdens de zaterdagochtendlezing
van 13 april 2019 bij VOL vertelde
de heer Wessel Reinink over zijn
jeugd in de oorlogsjaren in Linschoten. Hij deed tijdens zijn boeiende
verhaal enkele uitspraken, die hieronder zijn geciteerd.
“In mijn tijd waren we Linschoters,
tegenwoordig Linschotenaren. Dat
heb ik nooit begrepen.”
“Het past eenvoudig niet bij de
oer-Linschoters om zich Linschotenaren te noemen.”
“Ik ‘ruik’ invloed van de import.”
Een paar voorbeelden uit oude kranten geven de heer Reinink gelijk:
Woerdensch Weekblad 1926: “Voor
de arr. Rechtbank verschenen 3
Linschoters.”
Woerdensch Weekblad Krant uit
1932: ‘De Linschoters kregen het
voor de rust nog twee maal te bezuren.”
In het gezaghebbende taalkundige
handboek, de Algemene Nederlandse Spraakkunde (ANS), staat een
lijst met plaatsnamen en de bijbehorende namen van de inwoners en
bijvoeglijk naamwoorden.

Bij vergelijking met andere plaatsnamen die eindigen op -schoten, is
de uitkomst fiftyfifty.
De inwoners van Schoten en Voorschoten worden respectievelijke
Schotenaren en Voorschotenaren
genoemd. In Winschoten worden
beide uitgangen gebruikt, dus daar
wonen zowel Winschoters als Winschotenaren. Als bijvoeglijk naamwoord zijn er ook twee mogelijkheden: een typisch Winschotens /
Winschoter mutsje.
Bunschoten is de enige plaats die in
de lijst voorkomt waar de uitgang
-er is. Hier spreekt men dus van
Bunschoters en Bunschoter gebak.
Helaas wordt ons mooie dorp niet in
dit handboek vermeld, maar als we
vanuit het bijvoeglijk naamwoord
redeneren, dan is taalkundig gezien
Linschoter(s) de meest correcte
vorm. We spreken immers ook van
het Linschoterbos en de Linschoterweg. Dat we daarnaast ook de
Linschotense kunstroute hebben,
is zoals de heer Wessel Reinink opmerkte een geval van ‘invloed van
import’.
Kortom, de VOL heeft als doel ‘het
behoud van cultureel erfgoed van
Linschoten’ en daar hoort ook bij
dat we voortaan spreken van Linschoters en niet meer van Linschotenaren.
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Verdwenen uit het
dorpsbeeld: De rijdende
winkel
Tekst: Dick van As
Foto’s: Wim van der Graaf

De rijdende winkel
De rijdende winkel is nog niet helemaal uit Nederland verdwenen;
er rijden er nog een paar honderd
rond. Het is nog niet zo lang geleden dat je in elk dorp wel een rijdende winkel kon tegenkomen; in
de jaren 70 waren er wel 2000 in
ons land. Dus de meesten van u
zullen het verschijnsel wel kennen:
een kleine supermarkt in een bus of
vrachtwagen. Op onze grote rivieren kwam de varende supermarkt
voor: de parlevinker. Daarvan ligt
de laatste, “Time is Money”, bij de
museumwerf in Vreeswijk.
Het langs de deur gaan met handelswaar kent een lange traditie. In
verenigingsblad 10 werd verhaald
van de oude Exalto die met zijn
bakfiets vol ambulante handel door
het dorp trok, waar hij meerdere
‘lotgenoten’ tegenkwam zoals de
melkboer, de groenteboer, de handelaar in band en garen, etc.
Het is bijzonder dat de eerste rijdende winkelier van Linschoten zich
vestigde in het pand van zoon Jaap
Exalto, op Nieuwe Zandweg 5. Jaap
trad in het spoor van zijn vader en
ging met een busje ‘de boer op’.
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Hij laat naast zijn huis een stenen
schuur bouwen, waar hij zijn handel in kan opslaan. Exalto jr. verlaat
in 1964/1965 het dorp. Het pand
wordt overgenomen door pottenbakker Selhorst, die er slechts enkele jaren verblijft. Daarna worden
huis en schuur in bezit genomen
door Aad Kool die er een rijdende
winkel begint, maar in dit geval nog
met een busje met aanhanger. Kool
geeft het na een paar jaar op, waarna de man in beeld komt die er nu
nog woont: Wim van der Graaf.

EMHA van der Graaf
Wim van der Graaf wordt geboren
op een boerderij in Lekkerkerk. De
boerderij van vader Van der Graaf
wordt onteigend, zodat er geen toekomst voor de kinderen ligt in de
landbouw. Wim neemt als jongeman
een melkzaak over in Dordrecht,
heeft daar een winkel en vent zuivelproducten vanuit zijn aanhangwagen. Na vijf jaar verneemt Wim
van een bedrijfsmakelaar dat in Linschoten de zaak van Kool te koop
staat. Wim verkoopt zijn zaak in

Dordrecht, trouwt en vestigt zich
in het voorjaar van 1969 met zijn
bruid Rini aan de Nieuwe Zandweg
in ons dorp om er nooit meer weg
te gaan.

ontvangt elke huismoeder een gratis attraktie. De harmonie uit Lin-

De eerste drie jaren werkt Van der
Graaf met het overgenomen busje
met aanhanger. Maar op 3 augustus
1972 is in de Woerdense Courant te
lezen:
Op woensdag 9 augustus zal de
melkman W. van der Graaf een
Emha winkelwagen met koeling in
gebruik nemen. De ingebruikneming van de winkelwagen zal op
feestelijke wijze geschieden. Tussen half drie en drie uur ’s middags
worden alle kinderen uit Linschoten
met een versierde fiets of autoped
verwacht in de speeltuin aan de
Strick van Linschotenstraat. Aldaar
zullen de echte Pipo en Mamaloe
aanwezig zijn om de kinderen te
verwennen met traktaties en om 30
prijswinnaars aan te wijzen en deze
te belonen met een leuk kadootje.
Na dit festijn zal de gehele optocht
zich naar het huis van de heer Van
der Graaf begeven alwaar de bewoners van Linschoten de winkelwagen kunnen bezichtigen onder het
genot van een drankje. Na afloop

Wim en Rini met Pipo en Mamaloe op het podium
bij de zaak

schoten zal de receptie komen opluisteren.
Vanaf deze dag kan iedere Linschoter weten wat ‘marketing’ is… De
plaatselijke kleine supermarkten en
de groentewinkelier krijgen geduchte concurrentie.
De betreffende winkelwagen is een
elektrisch aangedreven Creusen
van elf meter lang, waarvoor geen
rijbewijs nodig is. Elke avond moeten de accu’s worden opgeladen. Op
koude winterdagen zijn de accu’s
eerder leeg.
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Dan kan het gebeuren dat er een
auto nodig is om de winkelwagen
aan het eind van de dag op weg
naar huis over de Raadhuisbrug te
trekken.

Jarenlang wordt er zes dagen
per week gereden. Later valt de
woensdag af.
Groenten, kaas, melk, bloemen,
etc. worden zelf ingekocht; de rest
van de producten wordt geleverd
door Van Tol uit Bodegraven. Er
moeten dan in het weekend voorgedrukte lijsten ingevuld worden,
zodat op dinsdag de bestelling bezorgd kan worden. Werk voor Rini.
Slogan van Wim: “Ik doe mijn best
en Rini doet de rest”.

Schade is er in de loop der jaren
met deze ruim vijf ton wegende
kolos van een winkelwagen weinig
geweest. Wim herinnert zich één
gebeurtenis, half december rond
acht uur ’s avonds. Het is glad en
erg mistig. Wim is bang dat hij
niet tegen de brug opkomt in het
oude centrum en besluit rond te
rijden via de Van der Valk Boumanstraat en de Reinaldaweg. Bij
het opdraaien van de Reinaldaweg
doemt plotseling uit de mist een
personenauto op die de winkelwagen midscheeps ramt. De rijdende winkel kan nog rijden; er is
schade aan het plaatwerk en in de
wagen is het een ravage, maar de
inzittenden van de personenauto
moeten naar het ziekenhuis. Thuisgekomen helpen dorpsgenoten
spontaan de puinhoop in de winkelwagen op te ruimen.
Eind jaren 80 wordt een nieuwe
‘versmarkt’ gekocht.

Rond 1990 doet de barcode zijn
intrede en wordt het bestellen wat
eenvoudiger.

Rini en Wim in de wagen
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Nadat de groentewinkel in de
Dorpstraat sluit, wordt op vrijdag
in en voor de winkel aan de Nieuwe
Zandweg een ‘groentehal’ gecreëerd. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er bloemen te koop en
vlak voor kerst kerstbomen. Steeds
wordt ingespeeld op de mogelijke
behoeften van de Linschotenaren.

Medewerkster Lineke de Heer, Rini en Wim in de
winkel

Afloop
Groentenverkoop op vrijdag

Hard werken in een sociale
context
Dochter Linda en zoon Martin
helpen in hun jeugd als vanzelfsprekend mee in het bedrijf. Als
moeder om zes uur de winkel sluit
moet er schoongemaakt en bijgevuld worden. En als de winkelwagen om half negen terugkeert,
geldt daarvoor hetzelfde. Veel jongelui uit het dorp helpen mee en
verdienen daarmee hun zakgeld.
Na het werk wordt er met elkaar
wat gedronken en daarna pas komt
de warme maaltijd op tafel.
Linda, die bij het gesprek met Wim
aanwezig is, benadrukt de sociale
functie van een dorpswinkelier als
haar vader en moeder. De mensen
kunnen in de (rijdende) winkel hun
verhaal kwijt en vinden een luisterend oor. Ook in het weekend zijn
er altijd mensen over de vloer die
hun ervaringen – blij of verdrietig
– willen delen. En ouderen die minder mobiel zijn kunnen altijd bellen
en krijgen ’s avonds hun boodschappen thuisbezorgd.

Als het dorp groeit met een nieuwe
wijk, is er ruimte voor nog een rijdende winkel. Medewerker Herman
Kasius kan voor zichzelf beginnen.
Er komen goede afspraken over
de indeling van het werkgebied,
zodat Van der Graaf en Kasius niet
elkaars directe concurrenten zijn.
In de vakanties rijden ze elkaars
wijken.
Eind jaren 90 verkoopt Wim zijn
rijdende winkel. De traditionele
‘huisvrouw’ is goeddeels verdwenen, waardoor veel deuren gesloten blijven. Spontaan organiseren
de klanten een hartverwarmend
afscheid in het Wapen van Linschoten. De familie Van der Graaf is
volkomen verrast, want wist van
niets.
De winkel aan de Nieuwe Zandweg
blijft open. Enkele jaren hebben
Wim en zijn echtgenote het wat
rustiger. Maar dan slaat het noodlot
toe: Rini wordt ernstig ziek. Wim
laat in twee dagen tijd de winkel
leeg halen. Rini overlijdt in 2001
en Wims immer aanwezige ondernemerszin is op 59-jarige leeftijd
totaal verdwenen.
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Intussen hebben in 1999 Gusta en Evert de Jong-Bakker zich
aan de overkant gevestigd. Gusta
heeft een wereldwinkel-aan-huis.
Voor de jaarlijkse Open Dag van
de wereldwinkel in november
2001 stelt Wim zijn lege winkelruimte beschikbaar. Dat geeft gezelligheid en afleidende bezigheden. De wereldwinkel mag blijven.
En zo wordt de ‘rijdende winkelier’
een ‘wereldwinkelier’ !
Bron: Wim en Linda van der Graaf

Linschoten vijf jaar onder
het juk van de Duitsers
Janneke Severs-Hilgeman

Een oorlog lijkt onvermijdelijk: mobilisatie. De Algemene Mobilisatie in
augustus 1939 houdt in dat meer
dan 280.000 Nederlandse mannen
onder de wapenen gaan. Ook echtgenoten, vaders en zonen uit Linschoten.

In het dorp worden soldaten uit
alle delen van het land ingekwartierd om er een militaire opleiding
te doorlopen, maar ook voor de inrichting van verdedigingsstellingen.
Vooral bij de viaducten van de half
jaar eerder in gebruik genomen
Rijksweg 12.
Ter bescherming tegen luchtaanvallen worden door de burgerbevolking
in tuinen en boomgaarden schuilkelders gemaakt. Dat is een met
de hand gegraven put met daarover balken en planken, afgedekt
met grond. Er zijn bankjes voor
zo’n twintig personen. Net voor het
uitbreken van de oorlog vertrekken
de in Linschoten gelegen militairen
naar de Grebbeberg.
1940
10 mei. De Tweede Wereldoorlog
begint in Linschoten met een enorme bomexplosie bij de Rijksweg
en ontelbaar veel gebroken ruiten.
Honderden Duitse bommenwerpers
trekken over het dorp. Vier dagen
later wordt het dorp bedekt met een
dikke laag as doordat Rotterdam
wordt gebombardeerd.
Meteen daarna komt een enorme
toestroom aan evacués op gang.
Het zijn met name ontredderde
oude mannen, vrouwen en kinderen die met kinder- en kruiwagens
naar de toen nog ‘veilige’ kant van
Utrecht vluchten. Een dag of vier
later komen overlevende en moegestreden militairen weer naar Linschoten. Niet veel later maken ze
plaats voor het Duitse leger.

10

Inkwartiering
Voor Nederlandse militairen geen
probleem, maar nu worden overal
waar een slaapplaats ‘over’ is Duitse soldaten ingekwartierd. In Linschoten wonen ook NSB’ers en zelfs
SS’ers. Linschoten heeft in G. van
der Valk Bouman een betrouwbare
burgemeester. Hij weigert stellig om
samen te werken met de bezetter.
Dat is anders dan de plaatselijke
veldwachter; hij is aangesloten bij
de NSB en volgt de opgelegde verordeningen tot in detail.
1941-1942
Verzet

November 1943 Ook in Linschoten komt er een Landwacht. Het zijn
vooral NSB’ers die toetreden. Hun
taak is om Joden en verzetslieden
op te sporen, openbare gebouwen
en wapens te bewaken, illegale bladen en radio’s in beslag te nemen.
In het dorp bevinden zich talloze onderduikers, er worden steeds
meer razzia’s gehouden, en dorpsgenoten worden voor kleinigheden gevangen gezet. Er is verraad,
maar ook verzet. Door tekorten aan
voedsel,
brandstof, medicamenten en schoonmaakmiddelen breken ziekten en epidemieën uit. Er is
een hoge kindersterfte. Geld is niets
meer waard. Er ontstaat een ruilhandel en kunst, sieraden en antiek
zijn een gewild betaalmiddel.
1944

Jaap Barneveld

7 september Een orkaan die over
Linschoten trekt, is hofleverancier
van hout zodat er weer gekookt
en verwarmd kan worden. Aan de
Schapenlaan zijn de 284 bomen
omgewaaid of dusdanig beschadigd
dat ze worden afgezaagd.

In Linschoten wordt al snel een organisatie voor hulp aan onderduikers opgericht en een verzetsgroep.
Dorpssmid Jaap Barneveld is daarvan spil en leider. Er zijn 27 Linschoters die actief deelnemen aan Knokploegactiviteiten, zoals sabotage
aan telefoonverbindingen, bruggen
en spoorlijnen, wapendroppingen
en overvallen.

Verweij
De Echte Bakker

Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 41 33 58
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Dolle Dinsdag
5 september Breda is veroverd.
Binnen paar dagen zijn we vrij?
Spontaan breekt feestvreugde uit.
Het wordt Duitsers, collaborateurs
en NSB’ers te heet onder de voeten.
Zij pakken snel wat spullen in en
vertrekken richting Woerden/Duitsland. Velen op ‘geleende’ fietsen. Ze
zijn bang en worden uitgejouwd.
17 september De spoorwegstaking. Niet alleen 30.000 personeelsleden, maar ook plaatselijke schippers en chauffeurs duiken onder.
De eerder gevluchte NSB’ers zijn
weer terug. Ze voelen zich machtiger dan ooit.
Oktober Honderden ‘moffen’ zijn
de afgelopen week in het dorp neergestreken. Vooral SS’ers en Rode
kruissoldaten. Schuren en scholen worden gevorderd en er wordt
geoefend met mitrailleurs. Met de
dood wordt gedreigd voor het geval
er weer gesaboteerd wordt. Veel,
heel veel bommenwerpers in het
luchtruim boven het dorp, maar ook
jagers. Ze vliegen laag. Het is buiten gevaarlijk vanwege beschietingen en afweergeschut.

Aanwijsbord ‘Zum Burgemeister’
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Veel fietsen worden gevorderd.
Zelfs fietsenrazzia’s uitgevoerd. In
Woerden neemt een Duitser een
kinderwagen in beslag. Een boer in
het dorp krijgt 50 militairen op zijn
boerderij ingekwartierd. Een ander
30. De volgende dag vertrekken ze
weer. Bij de laatste boer wordt zijn
beste koe meegenomen. De dominee vertelt dat hij in de consistorie
van de kerk, die door de Duitsers
in beslag is genomen, een geslachte
koe heeft gevonden.
11 november Het wordt in de omgeving steeds onveiliger. Steeds
meer beschietingen op treinen en
viaducten. Een trein brandt geheel
uit. Er vallen veel doden bij zowel
Duitsers als bij mensen die lopend
op de Rijksweg op voedsel uit zijn.
Over de Rijksweg worden 52.000
mannen (17 – 40 jaar) uit Rotterdam te voet afgevoerd. Ze zijn
opgepakt tijdens razzia’s in Rotterdam. Ze zullen te werk worden
gesteld in Duitsland. Met of zonder
hulp van buiten proberen velen de
benen te nemen en onder te duiken
bij behulpzame boeren op Kromwijk/Cattenbroek.

Een V1, een vliegende bom en voorloper van de
kruisraket

25 december De eerste van vele
honderden V1’s trekken over Linschoten. Tot aan de bevrijding zullen deze onbemande straalvliegtuigen en honderden bommenwerpers,
jagers en grondafweergeschut voor
een zeer onveilige periode zorgen.
Kinderen slapen bij ouders in bed.
Vluchttassen staan gevuld klaar zodat snel geëvacueerd kan worden.
1945
Januari Mannen die vóór 1929 zijn
geboren, moeten zich aanmelden
vóór 8 januari. Dan krijg je óf vrijstelling wanneer je werkzaam bent
in de landbouw, veeteelt of tuinbouw óf je krijgt een aanzegging dat
je tewerkgesteld wordt. Er wordt
verwacht dat je met deken, een pak
boterhammen, schoenen, enzovoort klaar staat om te vertrekken.
Nog meer mannen duiken onder,
anderen melden zich aan voor de
veiligheid thuis. Op een mogelijke
huiszoeking zit immers niemand te
wachten. Een overval met pistolen
op het gemeentesecretariaat. Het
complete bevolkingsregister wordt
meegenomen en veilig gesteld.
Hongerwinter
16 januari Absoluut ook in het landelijke Linschoten. Geen aardappels
en geen tarwe of rogge. Het eerste voedselkonvooi naar Drenthe
vertrekt met 9 mannen, geleende
paarden en wagens, fietsen en bakfietsen. Vorst, regen en materiaalpech zorgen voor vertraging. Na
vreselijke ontberingen arriveert de
colonne 24 dagen later weer op het
dorp.

22 februari Lien (15), een meisje
uit het dorp sterft door de gevolgen van een granaatscherf in haar
hoofd, terwijl ze kaasvaten aan het
schoonmaken is in het boenhok op
een boerderij vlakbij het ‘Vinkie’
(Het veel beschoten spoorviaduct).
Er is nauwelijks voedsel maar ook
geen kleding. Niet te koop maar
met een beetje geluk wel te ruil. Het
gros van de dorpsinwoners loopt in
afdankertjes. Schoenen is een probleem. Als je hout hebt, maakt de
klompenmaker houten schoenen.
Het zijn voor hem drukke tijden.
24 maart Het dorp ligt vol met
Duitsers. In het kasteelpark staan
20 trucks gecamoufleerd opgesteld.
Maar elders in het dorp worden eigenaren van schuren gedwongen
om die leeg te maken voor onderdak van Duitse legertrucks. De
bombardementen houden aan. Een
V1 stort neer achter een boerderij:
één dode.
31 maart In De Waard vindt een
wapendropping plaats. Tweeëntwintig mannen uit het verzet, onder
commando van Cor Kruithof moeten de klus klaren. Maar deze keer
gaat het mis. Doordat een cilindercontainer bij de landing op een betonnen brug terecht komt, volgt een
explosie. Een lid van de knokploeg
wordt gedood door blaffende Duitse
machinegeweren.
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17 april. Nog meer auto’s en nog
meer soldaten. Het Duitse Ruhrgebied heeft zich overgegeven, terwijl
het in Linschoten nog krioelt van
de Duitsers. Het wordt een frontachtige bedoening in het dorp. De
Duitsers rijden ’s nachts met paarden en wagens heen en weer. Er
wordt nu op de T-splitsing aan de
Haardijk, de buurt waar veel Nederlandse SS’ers zijn ingekwartierd,
door de Duitsers de wacht gehouden. Bij boerderijen daar staan
vele paarden. De meeste zijn ziek.

Abraham Colijn

1 april Het lijk van verzetsman
Bram Colijn (20) wordt op oneerbiedige wijze naar Montfoort afgevoerd
en neergegooid op het plein voor
Hotel ‘De Zwaan’. Om de bevolking
af te schrikken ligt het daar bijna
twee dagen.
2 april “Een hond hoort niet op
een begraafplaats” vinden de Duitsers. Daarom wordt Colijn begraven
naast het transformatie huisje.
4 april In Linschoten wordt een
kist gemaakt. De doodgraver graaft
een gat op de begraafplaats en hij
markeert de plaats waar Colijn ligt.
’s Nachts, terwijl de Duitsers patrouilleren, wordt Bram door zijn
kameraden begraven op het kerkhof.
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Op de T-splitsing aan de Haardijk wordt door de
Duitsers gepost

Wapenstilstand?
Zaterdag 5 mei. Vlaggen groot
en klein en toeters in het dorp.
Er wordt gezegd dat Nederland,
Noord-Duitsland en Denemarken
zijn bevrijd. Verborgen fietsen worden tevoorschijn gehaald. Op kleding wordt Oranje of de Driekleur
genaaid. Wat een opwinding! In
Woerden loopt de ‘ondergrondse’
met prachtige automatische pistolen rond en op het dorp zijn ze aan
het schoonmaken. Toch komt aan
de feestvreugde in Linschoten snel
een einde als een woedende SS’er
alle vlaggen en slingers weghaalt.
Het is volgens hem ‘geen vrede, alleen wapenstilstand’.

Over de radio zeggen ze dat er niet
meer zal worden gebombardeerd
en gemitrailleerd op Nederlands gebied. De spanning met honderden
SS’ers in het dorp stijgt met het
uur. In Holland zijn ze voorgoed gehate vreemdelingen. Zij zullen zich
doodvechten, want wat hebben zij
te verliezen. ‘Liever dood dan slaaf”.
Hoewel op de radio is gezegd dat er
gecapituleerd is, speelt zich in Oudewater een drama af. In Woerden
heeft de ondergrondse een paar
Duitsers om zeep geholpen omdat
zij plotseling begonnen te schieten.
‘Oranje boven’
Het zijn zo’n tien schoolkinderen
geweest die feestvierend met vlaggen in de hand te voet op weg waren naar de Haardijk. Ze zingen uit
volle borst “Oranje boven! Leve de
Koningin!” als er vanaf de Schapenlaan vier SS’ers op een motor
met zijspan aan komen rijden. De
gezichten van de geüniformeerden
staan op storm. Ze houden het geweer in de aanslag. Gelukkig wordt
door de bestuurders koers gezet
naar de Engherzandweg. Een geluk
voor de jongens die zich meteen realiseren dat ze door het oog van de
naald gegaan zijn. Ze rennen aangedaan van schrik naar huis. Daar
in het dorp zijn de verplaatsingen
van Duitse detachementen duidelijk
zichtbaar.

De Rooster

Vervolgens wordt aan dezelfde
Engherzandweg aannemer Vroege met een wapen bedreigd omdat hij de vlag heeft uitgehangen.
De SS’ers staan erop dat het ding
meteen werd verwijderd. De even
verderop woonachtige en vlaggende manufacturier Verhoek wordt
door de kwaadaardige SS’ers meegesleurd naar de Rooster. Met het
doel om hem daar voor het publiek
terecht te stellen. Uiteindelijk wordt
hij gearresteerd en afgevoerd naar
de cel in het gemeentehuis. Net zo
snel als het dorp feestelijk is versierd, wordt alles weer teruggebracht in de oude staat. Maar nu
wel met vele woedende, of zijn het
nu vooral bange Duitse soldaten?
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Het is een plezier om op een goede fiets te rijden. Het voelt alsof je
vliegt. Vandaag en anders toch zeker morgen of overmorgen komen
de Engelsen en Amerikanen in Linschoten. Er wordt gezegd dat ze al
in Utrecht zijn, maar niemand durft
dat hardop te zeggen. Met de grote
hoeveelheid SS’ers op het Landgoed
is dat gevaarlijk. Toch begint al op
die dag de razzia op NSB’ers. Het
gaat er niet bepaald zachtzinnig aan
toe. Men dringt met geweld huizen
binnen en begint te plunderen. Ze
pakken wat ze willen hebben en wat
ze achter laten, trappen ze in elkaar.
De kinderen worden gedwongen om
te zien hoe hun vader wordt geslagen en hun moeder kaalgeschoren.
De eerste ‘gevangenen’ worden opgesloten in cellen van het gemeentehuis.
Feest in het dorp!!

Vlaggen wapperen aan de kerk en gemeentehuis

Zondag 6 mei De klokken luiden
weer! Vlaggen wapperen aan kerktoren en gemeentehuis. In tijd van
een uur is het hele dorp ‘behangen’
met de driekleur. Alles wat oranje
is, wordt uit de kast gehaald. Onderduikers komen voorzichtig weer
tevoorschijn. Op het dorp wordt
door manufacturier De Vries gratis
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oranje lint uitgedeeld. Een grote
optocht volgt en er wordt gezongen
voor de burgemeester, de dokter en
de smid. Eindelijk weer hossen en
een polonaise met meisjes aan de
arm. Er is samenzang in de Grote
Kerk. Steeds voller wordt het kerkgebouw en steeds krachtiger klinken de jubelliederen, begeleid door
het mooie klankvolle kerkorgel, dat
wordt bespeeld door een Duitse soldaat.
Elk in eigen taal
Enigszins schoorvoetend betreden
Linschoters,
evacués en onderduikers, Duitse soldaten en officieren het kerkgebouw. Op de galerij
in het schip van de kerk staan zij
schouder aan schouder om met hun
lied God te danken voor het einde
van de oorlog, het einde van alle
ellende, voor de bevrijding, voor
alles. De geüniformeerde organist
speelt “Dank dankt nu allen God!”
Allen zingen het lied in hun eigen
taal mee.
Er volgen voedseldroppingen. Vliegtuigen op 100 m hoogte zijn indrukwekkend. Een donderend geraas
over de landerijen rondom het dorp.
De eerste Canadezen worden gesignaleerd op de Rijksweg. Ze wuiven
vermoeid. Wat doet het er toe. Zij
vochten immers voor ons!

van het volkslied dat wordt gezongen door een pas bevrijd volk! Je
beseft pas dan stukje bij beetje wat
het betekent, bevrijding: Je mag
weer ’s avonds later dan 8 uur op
straat, je bent weer veilig in eigen
huis, je mag zeggen wat je maar
wilt zonder vrees voor de gevangenis, er komt weer meer eten, het
doelbewuste leven begint weer. ALLES is anders!

Eindelijk waren daar de bevrijders
Voedseldroppingen, zo laag dat je de piloot kunt
zien.

Maandag 7 mei Een colonne Canadezen rijdt door het dorp. Uitzinnige
vreugde. Met gebruik van de automobielspuit, platte karren en jeeps
worden nog meer NSB’ers en landverraders opgehaald. De landverraders worden bespuwd, uitgejouwd
en uitgelachen. Voor het gemeentehuis worden ze opgesteld. Vrouwen
worden onder gejuich kaalgeschoren. Daarna worden al deze ‘verkeerde’ dorpsgenoten afgevoerd
naar IJsselstein.
Dinsdag 8 mei Honderden Canadese, Engelse en Amerikaanse auto’s worden gezien op de Rijksweg.
Militairen wuiven en lachen. Sommigen zitten bijna te slapen op de
motorfiets. ‘s Avonds wordt er een
indrukwekkende kerkdienst gehouden door de Gereformeerde- en
Hervormde Gemeenten. Het Wilhelmus tot besluit. Het davert door de
kerk. Je gaat er stram van staan,

Donderdag 17 mei Op het menu
van veel hongerige Linschoters
staat uit New York afkomstig Pork
and Soya. Het is lekker, maar wel
typisch van smaak. Ook zijn er blikken vlees, stukken chocola. Wanneer je niet wist dat het vrede was
zou je zeggen: wat gaan ze weer te
keer aan het front! Niemand weet
wat het is. Het dreunt de hele dag.
Vermoedelijk opblazen van barricades, landmijnen en meer. Het lijkt
op artillerie.
In de maanden na de bevrijding
wordt de kleinste aanleiding in het
dorp al aangegrepen om weer feest
te vieren. Het is zeker: Nederland
zal herrijzen! Langzaamaan zie je
mensen weer werken.
Men gaat aan de slag.
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Op hongertocht
Bron: Wim Baas, geboren 1935

De hongerwinter
Op 28 april 1933 trouwt Aaltje
Doornekamp, dochter van de machinist van het watergemaal in
Kromwijk, met Adrianus Baas. De
eerste jaren na hun huwelijk wonen ze in het Zuid-Hollandse Zuidplas. Na de Duitse inval verhuizen
ze naar de polder Ver-Hitland. Begin 1943 wordt het inundatiegebied
onder water gezet. Verhuizing is
noodzaak. Het gezin vertrekt inclusief huisraad naar Bodegraven en
vindt tijdelijke inwoning bij de oudste broer van Aaltje die machinist is
op een poldergemaal. Na een klein
jaar trekt het gezin met inmiddels
de drie kinderen: Wim, Klaas en
Rika in bij de ouders van Aaltje in
Linschoten (Engherzandweg 4). Vader Baas laat zich niet meteen inschrijven bij de gemeente uit angst
om naar Duitsland gestuurd te worden, maar dat levert dan ook geen
bonkaarten op.
Een windhoos met orkaankracht
raast op 7 september 1944 over Linschoten. Vooral het Landgoed wordt
getroffen. Het blijkt voor de bevolking een geschenk uit de hemel. Alleen al op de Schapenlaan waaien
104 bomen om en de overige 180
stuks zijn zo zwaar is beschadigd
ook deze bomen moeten worden
omgezaagd. Het nieuws verspreidt
zich snel. Om de boswegen weer
snel toegankelijk te maken heeft
Landheer Peletier geen bezwaar dat
vanuit de hele regio mensen (vooral
jongens onder de 16) met allerhande soorten karretjes, wagentjes en
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fietsen komen om hout te halen. Op
verzoek van de rentmeester wordt
ook Baas ingeschakeld voor het
zaagwerk. Samen met zijn zonen
gaat hij daar aan de slag. Pas met
ijs in de sloten in december kunnen de zwaar beschadigde bomen
definitief verzaagd worden. Bij een
trekzaag is aan beide kanten van
de zaag iemand nodig, zodat ook
de zoontjes Wim en Klaas, hoe jong
ook, worden ingeschakeld. Bij veel
gezinnen waaronder ook de familie
Baas kan in elk geval tijdens de extreem koude laatste oorlogswinter
worden gekookt en gestookt.
Hoe Sterke Janus aan zijn bijnaam kwam
Optimistisch en sterk als Baas is,
zoek hij oude kennissen op in de
omgeving van Zuidplas waarmee hij
op ‘aardappeltocht’ gaat. Bij Moerdijk treffen ze bergen aardappels
aan waarvan een groot deel verrot
is of bevroren, maar een gedeelte
van de aardappelberg is nog prima.
Na deze hongertocht zijn de magen
van het gezin weer voor even gevuld.
Janus Baas heeft gehoord van een
goedwillende boer in Coevorden1
die voedsel deelt met hongerige
westerlingen. Hij besluit erheen
te lopen. Van boer Vlooswijk mag
hij een melkbussenkarretje meenemen. Zijn zwager en schoonzus
hebben een boerderijtje in Nijkerkerveen. Onderweg kan hij daar uitrusten. Een overschot aan voedsel
is daar niet, want wat er is wordt
gebruikt voor onderduikers. Zwager heeft een hittekar in de schuur
staan. Deze wordt in orde gemaakt,
zodat er meer vervoerd kan worden

dan op het meegebrachte karretje.
Als Baas zelf, op de plaats van een
paard, is ‘ingespannen’ voor de dissel, vervolgt hij zijn tocht. Onderweg krijgt hij geregeld de vraag of
zijn hit2 is doodgevallen.
Beschietingen
‘Sterke Janus’ overnacht in schuren of hooibergen langs de weg en
krijgt soms wat te eten. In Coevorden vindt hij inderdaad de gulle
boer. De kar wordt volgeladen met
aardappelen en zelfs met twee mud
tarwe. Op de terugweg moet hij een
dag wachten bij de brug over de
IJssel bij Zwolle tot de Duitse patrouille weg is. Vanwege beschietingen van jagers in het luchtruim
moet dikwijls dekking gezocht worden in berm of greppel. Doodmoe
en verzwakt komt hij terug op de
boerderij in Nijkerkerveen. Janus
schat in dat hij niet met deze zware
vracht over de Amersfoortse berg
komt. Daarom wordt een klein deel
van de lading overgeladen op het
melkbussenkarretje van boer Vlooswijk waarmee hij Linschoten bereikt. Niet veel later neemt hij zijn
zoon Wim mee om in Nijkerkerveen
de rest op te halen. Wim is dan 9
jaar. Samen trekken ze de hittekar
met het achtergebleven restant aan
vracht over de Amersfoortse berg.
Als ze bij Soesterberg een lekke
band krijgen, kost dat hen een half
mud tarwe om deze te laten repareren. Eenmaal thuis gekomen wordt
het graan gemalen in de koffiemolen. De geur van vers brood moet
heerlijk geweest zijn.
Later wordt de hittekar teruggebracht naar Nijkerkerveen, waar
Wim enkele maanden bij zijn oom

en tante blijft. In dat deel van Nederland ver van huis treft hij zijn
neef Klaas Exalto uit Linschoten
aan.
Afstand Linschoten - Coevorden is 180
kilometer.
2
Hit - klein paard
1

Vrienden van VOL
AKA Assurantiën
Autoschadeherstelbedrijf Slootweg
Bakker Verweij
Belo Groep
Bij Mette
BP Benschop, Woerden
Café Het Wapen van Linschoten
Danielle Cabri, Sportmassage
Engeltherm B.V.
Fa. J.A. Severs en Zn
Fa. P.A. Severs, B.V.
Fidder Slapen
Gebroeders Tuls
Hans Severs
Henk Bak, Meesterschilder
Huidverzorging Marianne
Installatiebedrijf van der Vaart BV
Kaashandel Arjan Griffioen
Kapsalon Linschoten
Kooijman Gladzo
Oudshoorn & Schoe, Accountants
& Belastingadviseurs
Part 2 Hairstyling
Phoxit Event Productions
Piozum
Praktijk voor Fysiotherapie
Stukadoorsbedrijf HDG
Thedi Beheer B.V.
Van Vliet Caravans bv
Van Zandwijk Makelaardij
V.C. Verweij Computers
v.d. Woude Auto’s
WTW Tuinaanleg &Onderhoud
Zaak vol Smaak “Ferry Lempers”
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Uit oude kranten

Het Vaderland 28-08-1943
Utrechtsche Courant 24-12-1941

Nederlandsche Staatscourant Trouw 10-10-1945

Utrechtsche Courant 21-02-1942

Het Vrije Woord 21-09-1945

Utrechtsche Courant 16-07-1942

De Waarheid 22-06-1945
20

De Waarheid 22-12-1945

