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Van de redactie
Dick van As

De inhoud van dit nummer staat
gedeeltelijk in het thema van Open
Monumenten Dag op 12 sept.: Leermonumenten. U treft enkele teksten
aan over onderwijs en schoolgebouwen in ons dorp.
Er zijn twee nieuwe bestuursleden
aangetreden: Aagje Nell en Hans
Bakker. Velen van u zullen hen al
kennen, desalniettemin stellen ze
zich voor in dit blad.
Vanwege corona is er geen verhaal
in de serie ‘Verdwenen’. Het samen
met iemand gebogen staan over foto’s uit een familiealbum leek mij
niet gewenst. Wel kunt u enkele
mooie verhalen van Janneke lezen
over oude tijden in het dorp. En
omdat de herdenking van 75 jaar
bevrijding vanwege corona nogal in
het water viel, ook nog enige aandacht voor de oorlogsperiode in het
artikel ‘Kluizenaars in 1945’.
Ik hoop dat u kunt genieten van ons
‘herfstblad’.

Open Monumenten Dag
12 september van 10:00 tot 16:.00
Dick van As

In het dorp wordt huis aan huis
een folder over de activiteiten verspreid. Maar onze leden van buiten
het dorp missen dat; reden waarom er hier iets over wordt verteld.
Op zaterdag 12 sept. van 10.00 tot
16.00 uur hebben enkele bewoners in de Dorpstraat huis of winkel
opengesteld voor publiek. Te weten
Dorpstraat 28, 32, 39 en 57. De één
om te kunnen vertellen, de ander
om te achterhalen wat er zoal over
het monument waarin ze wonen bekend is. Verzamelingen en plaatselijk kunst worden tentoongesteld.
In de oude kerk ‘Bij de Tol’ wordt
het door A.P. Huijzer geschilderde
en onlangs gerestaureerde ‘Gezicht
op Linschoten in de winter’ uit 1934
geëxposeerd. De doleantiekerk,
gebouwd in 1893 aan de Nieuwe
Zandweg, is tevens geopend voor
een expositie over dit gemeentelijke
monument.
De Linschoter waterwegen hebben
bijgedragen aan de toenemende
welvaart in het dorp.

Let op:
Alle informatie over de Open Monumentendag is onder voorbehoud!
Kijk voor de laatste stand van zaken op:
www.openmonumentendag.nl/comite/linschoten
of neem contact op met onze secretaris:
0348 41 58 90 of 06 49 79 83 62
Het is niet uitgesloten dat het programma (deels) aangepast of geannuleerd moet worden agv Corona maatregelen. Het zou zonde zijn als u
dan voor niets in de auto, trein of bus stapt om naar Linschoten te komen en u komt voor niets.
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Vanaf een korte vaartocht op kleivlet ‘Avontuur’ is Linschoten vanaf
het water te aanschouwen.

Gidsen van Vereniging Oud-Linschoten zijn bij Het wapen van Linschoten en Snelrewaard aanwezig voor
een historische dorpswandeling om
10:30, 12:30 en 14.30.
Aansluitend (11:45, 13:45 en
15:45) is er in de Rechtkamer van
het oude Raadhuis een Openbare
Rechtszitting over 25 schapen.
Even voorstellen:
twee nieuwe bestuursleden

Ik ben Aagje Nell, geboren en getogen Linschoter.

Ik ben in 1954 geboren aan de Korte
Linschoten W.Z en voor de iets ouderen onder ons; ik ben de oudste
dochter van Arie Nell (de kaashandelaar) en Annie van den Heuvel.
Van mijn 17e tot mijn 27e jaar heb
ik vanwege werk op andere plaatsen in Nederland en België gewoond, maar in 1982 ben ik met
een gezinnetje teruggekomen naar
Linschoten en hoorden wij bij de
eerste vijf gezinnen die in de wijk
Overvliet gingen wonen. Inmiddels
ben ik jaren geleden gescheiden,
heb 2 zoons en 2 schoondochters,
1 kleindochter en 2 bonuskleinkinderen.
Ik werk sinds 1990 op de administratie van een bedrijf in Woerden en
ik ben zo‘n dertig jaar vrijwilligster
geweest bij de bieb.
Omdat één van mijn interesses geschiedenis is, en sinds een aantal
jaren ook kunstgeschiedenis, vind
ik het ook mooi en belangrijk om de
geschiedenis van ons eigen mooie,
oude dorp te achterhalen en vooral
ook te behouden.
Het is een heel rare tijd om nu bij
VOL als bestuurslid te beginnen.
Ik had me onder andere verheugd
om te kunnen helpen bij alle activiteiten rond 75-jaar bevrijding. Helaas staat alles nu even op een laag
pitje. Maar we zullen hopen dat ik
me na deze coronatijd en na mijn
pensionering begin 2021 vol voor
VOL kan gaan inzetten!

Dé grootste occasiondealer van de regio!
Botnische Golf 17 • Woerden • Tel.: 0348-413 363
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gids voor de VOL was het een logische stap het bestuur te versterken
en me in te zetten voor de commissie (bestaande uit Janneke, Jeanette en Jan) die vanuit de VOL de
medeorganisatie van Open Monumentendag al een aantal jaren voor
zijn rekening neemt.

Leermonumenten
Tekst: Dick van As

Leermonumenten is het landelijke
thema voor de open monumentendagen op 12 en 13 september.

Ik ben Hans Bakker, 72 jaar en sinds
1973 woonachtig in Linschoten.
Ik voel me betrokken bij het wel en
wee van het dorp Linschoten en heb
bij diverse verenigingen en organisaties bestuursfuncties gehad.
Als laatste bij de stichting Open Monumenten Dag Montfoort-Linschoten.
Bij de Vereniging Oud-Linschoten
was ik al lid van de commissie sponsorwerving. Daarnaast ben ik gids
voor rondleidingen in Linschoten,
een van de 50 mooiste dorpen van
Nederland.
Nu in de beide kernen twee sterke
organisaties zijn, de VOL in Linschoten en de SOM in Montfoort, die de
activiteiten op Open Monumenten
Dag (2e zaterdag in september) organiseren, heeft de Stichting Open
Monumenten Dag besloten zichzelf
per 01-07-2020 op te heffen. De
activiteiten van de stichting OMD
zijn vanaf dit jaar bij de Vereniging
Oud-Linschoten en bij de Stichting
Oud-Montfoort ondergebracht. Gezien mijn sponsoractiviteiten en

In Linschoten staan twee oude gebouwen waarin jarenlang onderwijs
werd gegeven: Het oude gebouw
aan het Kerkplein naast de St. Janskerk dat nu De Wingerd wordt genoemd en het oude schoolgebouw
aan de Liefhovendijk waarin nu appartementen zijn.
Linschoten heeft nooit andere vormen van onderwijs gekend dan lager- en kleuteronderwijs. Maar lager onderwijs was er dan wel door
de eeuwen heen.
De geschiedenis in zeer grote stappen:
1. Dat in Linschoten eind 16e eeuw
onderwijs wordt gegeven blijkt
uit de benoeming van pastoor
Joannes Uitenbroeck die in 1585
of 1586 als zielszorger wordt
aangesteld, maar ook dorpssecretaris en schoolmeester wordt.
Het eind van deze periode komt
in 1938 als het openbaar lager
onderwijs in ons dorp wegens
gebrek aan leerlingen wordt opgeheven. Het gebouw wordt omgevormd tot ‘gemeentelokaal’
waarin gymnastieklessen en uit5

voeringen worden gegeven. In
1973 gaat het gebouw over naar
de Nederlands Hervormde Kerk.

Gemeenteschool en kerk, 1925

2. Op 30 januari 1914 is het voor
28 kinderen de eerste schooldag
in het gebouw aan de Liefhovendijk. Vanaf dat moment is er in
het dorp ook ‘bijzonder’, in dit
geval protestants christelijk lager onderwijs. De school heet:
School met de Bijbel, later verandert de naam in Timotheüsschool. Deze school is bijna een
eeuw op dezelfde plek gehuisvest geweest.

3. Op 7 oktober 1965 vinden de
eerste lessen plaats in de Prins
Clausschool, het resultaat van de
herinvoering van het openbaar
lager onderwijs, in een noodschool aan de Nieuwe Zandweg.
In 1970 wordt een nieuwe, stenen school betrokken aan de
Laan van Rapijnen, een vierklassig gebouw dat later steeds weer
wordt uitgebreid. Helaas krijgt
dit gebouw geen monumentenwaarde, want in 2009 moet de
Prins Clausschool van zijn plek
verdwijnen om de bouw van een
nieuwe combi-school te kunnen
realiseren. Daarvoor wordt een
noodgebouw aan de Jacob van
Barneveldstraat geplaatst.

In 2011 worden beide basisscholen
gehuisvest in hetzelfde gebouw: De
Brede Vaart aan de Laan van Rapijnen.
Het kleuteronderwijs ontstaat
pas na de oorlog.
School met den bijbel, 1933
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Op 6 januari 1948 wordt de christelijke kleuterschool geopend. De eerste jaren wordt school gehouden in
de consistoriekamer (het koor) van
de Nederlands Hervormde Kerk. Op
deze kleuterschool is ook plek voor
kinderen van andere geloofsopvattingen. In 1949 wordt een lokaal in
de voormalige openbare school aan

het Kerkplein, nu gebouw De Wingerd, door de gemeente beschikbaar gesteld en per 1 april 1950
een tweede lokaal. In de zomer van
1966 kan een nieuwe kleuterschool
worden betrokken aan de Strick van
Linschotenstraat: De Wegwijzer.
In 1989 trekken de kleuters in bij
de Timotheüsschool waarvoor de
school aan de Liefhovendijk en de
Van der Valk Boumanstraat is verbouwd en uitgebreid tot een tienklassige school.
Het openbare kleuteronderwijs start
op 20 oktober 1966 wanneer in een
noodgebouw het Hummeltjeshonk
wordt geopend aan de Strick van
Linschotenstraat. Er staan daar dan
twee kleuterscholen naast elkaar.
Hummeltjeshonk verhuist in 1974
naar een nieuw gebouw aan de
Laan van Rapijnen, een derde klas
vindt plek in een noodlokaal van de
Prins Clausschool en voor de vierde
klas wordt aan dit gebouw een lokaal gebouwd.
In 1985 fuseren kleuterscholen en
lagere scholen tot basisschool.

De geschiedenis van het onderwijs
in ons dorp is voldoende beschreven, daar kan ik weinig aan toevoegen. Voor wie meer wil weten is de
volgende informatie beschikbaar:
1. Een mooie samenvatting van de
geschiedenis van het onderwijs
vindt u op de website van Hans
Knijff: www.linschoten.nu onder
de titel “Onderwijs in Linschoten”.
2. ‘Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, deel 1’, een uitgave uit
1978 van het toenmalige gemeentebestuur. Streekarchivaris
J.G.M. Boon heeft hierin boeiende informatie uit archieven bijeengebracht. Het boek is tweedehands te koop bij VOL.
3. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging
voor christelijk onderwijs ver-
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scheen in 2014 het boek ’Geloven in en met kinderen, 100 jaar
Timotheüsschool in Linschoten’.
Hierin leest u uitgebreid over de
geschiedenis van het christelijk
onderwijs. Het boek is te koop
bij VOL.

zaten waarschijnlijk op houten banken en als je moest schrijven van de
meester kon je aan een tafelbank
zitten.

4. Voor wie heel diep wil gaan, is er
het boek ‘De weldaet der scholen’, een proefschrift uit 1977
van E.P. de Booy, opgenomen in
de Stichts Historische Reeks. We
hebben bij VOL dit boek in onze
bibliotheek; het is te leen voor
leden.

Het schoolhuis
Tekst: Dick van As

Wat bijzonder is voor Linschoten, is
dat er een bestek bewaard gebleven
is in het rijksarchief van Utrecht van
een schoolhuis uit 1666 dat aan het
Kerkplein moet hebben gestaan.
Van dat bestek heeft iemand ooit
een (bouw)tekening gemaakt die
hierbij is afgedrukt.
Dit schoolhuis nam in 1666 de plaats
in van een eerder schoolhuis dat te
klein was geworden en te bouwvallig: de schoolmeester kon niet zonder gevaar in zijn eigen bed slapen.
Het nieuwe lokaal werd 40 m2. Het
was gescheiden van het meestershuis door een gang. De kinderen
kwamen via deze gang naar binnen zodat de kou enigszins uit het
lokaal gehouden kon worden. De
vloer was van harde, gele klinkers,
terwijl de rest van het huis betegeld
was. Het dak was bekleed met rode,
harde pannen. En in het vertrek bevond zich een schoorsteen zodat er
gestookt kon worden. De kinderen
8

Zijgevel van het schoolhuis van 1666

Het moet een mooi en stevig huis
geweest zijn. In 1815 kwamen
er klachten: de schoorsteen trok
slecht en het lokaal was erg donker.
In 1824 werd de school opgeknapt
en verbouwd. De kinderen krijgen
gedurende de verbouwing les in het
koor van de kerk.
In 1862 wordt een nieuwe school
met onderwijzerswoning gebouwd
op de plaats van het oude schoolhuis. In 1881 wordt deze gemeenteschool vergroot door de onderwijzerswoning bij de school te trekken.
In een bericht uit 1890 lezen we dat
Linschoten geen dorpspomp heeft,
maar dat de inwoners gebruik mogen maken van de pomp in het
schoolgebouw.

Lieverdjes en schoolfoto’s
Tekst: Janneke Hilgeman.
Beeldmateriaal: privéverzameling

De oude gemeenteschool, 2020

Dit markante gebouw, ontworpen
door architect J. Paul uit Zevenhuizen, staat er nog steeds. Het
wordt gebruikt door de hervormde
gemeente onder de naam: De Wingerd.
Laten we hopen dat de huidige historische vorm van dit gebouw behouden blijft voor de toekomst.
Bron: Weldaet der scholen van E.P.
de Booy.

Het is een oude traditie dat in Linschoten elk jaar een groepsfoto
wordt gemaakt. Schoolfoto’s zijn
een overblijfsel uit de tijd dat bijna niemand een fototoestel had.
Wat vertellen ons die zwart-witte
schoolfoto’s?
Het moet aan het einde van de 19e
eeuw zijn geweest dat er bij de
openbare lagere gemeenteschool in
Linschoten de allereerste schoolfoto’s werden gemaakt. Dat gebeurde
buiten op het schoolplein dat zich
bevond tussen het schoolgebouw
en de noordzijde van de Grote- of
St.Janskerk. Voor een zo scherp
mogelijke groepsfoto was in die tijd
buitenlicht een vereiste. Het maken
van die foto toen nam wat meer tijd
in beslag dan de korte click van een
moderne spiegelreflexcamera nu.
Allemaal tegelijk een paar seconden
stilzitten was best veel gevraagd.
Daar kwam bij dat de dorpskinderen weinig of geen ervaring hadden
met poseren voor een foto.

Amateur tekenaar L.P. Serrurier leefde van
1706 tot 1751. De afgebeelde tekening zou
de situatie moeten weergeven van rond
1657. De tekening moet dus zijn gekopieerd
van een oudere prent. Zien we hier de situatie van voor het schoolhuis van 1666 of heeft
de tekenaar zijn fantasie gebruikt?

Verweij
De Echte Bakker

Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 41 33 58

Er hing tijdens de fotoshoot duidelijk spanning in de lucht. Geen stralende gezichten. Gezien het aantal
9

bewogen hoofden werd naar het
verzoek “ Nu hierheen kijken en niet
bewegen” niet altijd geluisterd. De
kindergezichten op de foto geven
niet de indruk dat aan het maken
van een schoolfoto veel lol te beleven was.
Compositie
Met weersomstandigheden diende
serieus rekening gehouden te worden. We zien geen gefotografeerde
leerlingen met jassen aan of natte of verwaaide haren. Voor een
geslaagde schoolfoto werd dankbaar gebruik gemaakt van zon of
schaduw. Een laagstaande zon kon
oorzaak zijn van overbelichting en
dichtgeknepen ogen. Om dat te
voorkomen werd uitgeweken naar
een schaduwrijke omgeving. Daarvoor kwam de noordgevel van het
naastgelegen kerkgebouw in aanmerking, meestal voor het hek bij
de consistoriekamer. Er werden
trapsgewijs banken geplaatst zo-

Afscheid juffrouw de Gooijer, 1925
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dat iedereen goed te zien was. Om
gezichten meer sprekend te maken
werden sommige ogen op de foto
met inkt of potlood bijgewerkt.
Werkkleding
Totdat de openbare lagere school
(OLS) in 1938 voorgoed haar deuren sloot, was er geen twijfel mogelijk: de hoofdmeester was altijd
een man. Het Hoofd der School was
gestoken in een kostuum, een wit
overhemd met gesteven boord en
een strop- of vlinderdas. Voor de
foto werd de sigaar niet gedoofd.
Schoolmeesters behoorden tot de
hoed dragende inwoners van het
dorp. Het hoofddeksel diende niet
alleen ter bescherming van weersinvloeden, maar ook om aan te geven
tot welke sociale klasse de drager
behoorde. De schoolmeester maakte deel uit van de notabelen in het
dorp. Op de schoolfoto’s is ook het
modebeeld van de dameskleding te
volgen. Eind 19de eeuw valt de rok-

lengte net boven de schoen. Lang
haar werd opgestoken. Halverwege
de jaren twintig van de 20ste eeuw
werden rokken en haardracht korter. De roklengte valt net onder de
knie. Ook de juf van de OLS liet zich
in de stad het kortere ‘Polka-kapsel’
aanmeten.
Onder de kapstok
Voor de schoolfoto waren de leerlingen gestoken in, voor zover die er
was, ‘zondagse kleer’1 en de grootste haarstrik. Niet in elk gezin kon
men zich de aanschaf van schoenen veroorloven. Met diverse klompenmakers in het dorp was houten
schoeisel beduidend voordeliger. Op
schoolfoto’s hadden de kinderen
die vooraan op de grond zaten, niet
altijd klompen aan, maar wel de leren klompsloffen2. Daarover werden de houten klompen gedragen.
Voor het gemak bleven de klompen
voor de foto gewoon onder de kapstok staan en dus buiten het beeld
van de camera.

den nog geen bruikbare vaccinaties)
was een schoolfoto de enige optie
om na een begrafenis, toch nog aan
een kinderportret te komen.

Uit een oude krant:
Leer om leer
Beeldmateriaal J Severs Hilgeman en uit
privéverzameling

Joop Baars Wzn woonde zijn leven lang in Linschoten. Hij was de
oudste zoon van de herbergier van
Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard. Joop werkte van zijn 13de
tot zijn 66ste jaar in de fietsenwinkel
in de Dorpstraat en maakte tot zijn
pensioen deel uit van het plaatselijke brandweerkorps. Hij reed als
chauffeur talloze bruidsparen. Joop
kende het dorp en deed veel voor
zijn dorp. Tot en met zijn oude dag
was hij het gezicht van Linschoten.
Wanneer oud-Linschoters van heinde en ver in het dorp kwamen, werd
bij rijwielhandel Baars de daar bijna
altijd aanwezige Joop opgezocht om

Kinderportret
Op foto’s werd geen verschil gemaakt tussen onderbouw of bovenbouw. De groepen werden zo
samen gesteld dat kinderen uit een
gezin samen op een zelfde afdruk
kwamen. Dan hoefde slechts één
exemplaar te worden aangeschaft.
Toch werd zelfs die ene schoolfoto
niet door iedereen gekocht. Soms
had dat te maken met de geloofsovertuiging, maar vermoedelijk
meer omdat het niet voor elk gezin
financieel haalbaar was. In tijden
van hoge kindersterfte (er beston1
2

De mooiste outfit
Van leer gemaakte binnenschoen
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‘wat bij te praten’. Johannes Alphonsus Baars overleed in 2017.
Zijn graf ligt op de plaatselijke begraafplaats. Een ‘erfenis’ van hem
die door Corrie Baars-Bijleveld aan
Vereniging Oud-Linschoten (VOL)
werd geschonken, bestaat voornamelijk uit krantenknipsels. Witte
recente, maar ook verweerd oud
nieuws dat Joop gedurende zijn leven heeft opgespaard. Oud papier
zou je denken maar de VOL kan
daar iets mee.
Woerdensche Courant
20 november 1953:
De naam van de auteur ontbreekt

Leer om Leer
Rond en welgedaan maar met
knorrig gelaat stond daar Maarten,
de brandweerman, die toch overigens een opgewekt humeur had,
in de deur opening van zijn dorpsgarage met zichzelf te overleggen
hoe hij, nu op zijn op een slangenmens gelijkende knecht Joop niet
aanwezig was, zijn dikke buik onder een van die tegenwoordig zo
vervelend laag gebouwde auto’s
kon wurmen.
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Juist wilde hij zich ter aarde nederbuigen om eindelijk maar eens tot
de grote operatie over te gaan, toen
– o noodlot hoe grillig zijt gij – de
kleine Bastiaan, het zoontje van een
andere brandweerman, in Maartens
werkplaats aankwam met de step
en een lekke voorband. Of hij die
maar repareren wilde. Eerst werd
Bastiaantje van onder tot boven
uitgebreid opgenomen. Terwijl de
step aan een behandeling werd onderworpen, werd het Plaagduiveltje
over de gevulde Maarten vaardig.
Hier kon hij zijn kwade bui afreageren op het onschuldige jochie dat
er toch heus niets aan doen kon dat
die Volkswagen daar stond te wachten om van onderen bekeken te
worden. Onmiddellijk schoot hem
in gedachten dat Bastiaantje sedert
een paar dagen een klein broertje
had, dat ‘Christiaan’ genoemd werd,
een naam die ook door de vader van
Bastiaantje, met enige trots, ge-

voerd wordt. Deze naamgeving had
natuurlijk tot gevolg dat de trotse
senior vanaf datzelfde moment door
al zijn brandweerkornuiten prompt
‘ouwe Chris’ genoemd werd. Zulks
ter onderscheiding van de boreling
‘de jonge Chris’.
Hoog uittorenend boven het kleine
Bastiaantje, zijn buik vooruitstekend, vraagt onze garagehouder
Maarten als beloning voor het repareren van de stepband, de uitlevering van de pasgeboren ‘kleine
Chris’, zulks op gevaar af dat Bastiaantje zijn step zou verkiezen boven de ‘kleine Chris’, zich naar huis
zou spoeden, het jongske uit de
wieg sleuren en aan Maarten uitleveren. Inderdaad leek het wel dat
Bastiaantje het bezit van een ge-

heel valide step verkoos boven dat
van zijn broertje, dat alleen maar
huilen kon en vuile luiers maken.
Met een stalen gezicht sloot hij de
koop. Maarten kon de ‘kleine Chris’
krijgen maar dan moest hij wel de
step maken. Hoe ver gaan de gedachten van zo’n dreumes. Morgen
zou de step gereed zijn en opgeruimd gaat de kleine Bastiaan thuis
aan zijn vader en moeder vertellen
welke eis Maarten had gesteld. Ja
ook, dat hij in de koop had toegestemd, want “Maarten wil hem toch
niet hebben”.
Wat zich intussen heeft afgespeeld
is ons niet bekend, maar de volgende dag ging Bastiaantje zijn step
halen en overhandigde Maarten een
broertje van celluloid, ter grootte van ongeveer een centimeter of
drie, keurig gebed in een wiegje,
zijnde een doosje met watten. Bastiaantje kreeg zijn step. Maar hiermede was de geschiedenis nog niet
ten einde. De ceremonie van het
overhandigen van het ‘broertje’ aan
Maarten werd toevallig bijgewoond
door twee andere brandweerlieden
en kon dus niet geheim blijven.
De volgende dag werd- der brandweertraditie getrouw – aan de woning van Maarten een krentenbrood
bezorgd, want wanneer in het gezin
van een brandweerman een blijde
gebeurtenis plaats grijpt, is het de
gewoonte, dat de volgende dag een
krentenbrood van de brandweer
wordt bezorgd.

Bastiaantje Breeschoten
FYSIOTHERAPEUT
A.A.W. VAN DAM - VERMEULEN

Den Engh 23, 3461 GM Linschoten
www.fysio-irmavandam.nl - info@fysio-irmavandam.nl
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Hetgeen op zijn beurt het gevolg heeft de gelukkige vader bij
de eerstvolgende oefening van de
brandweer trakteert op uh…. een
glaasje ‘limonade’. Maar het krentenbrood voor Maarten was slechts
vier cm. lang en het bevatte welgeteld twee en een halve krent, terwijl
het vergezeld was van een schriftelijke gelukwens van de brandweer
met de gezinsvermeerdering. Plotseling hadden veel brandweerlieden
in deze dagen iets te doen in de
garage van Maarten. Een felicitatie
volgde dan grif, en Maartens facie
werd steeds peinzender, te meer
toen zo een enkele brandweerman
voorzichtig repte van de komende
brandweeroefening en de komende
traktatie.
Nu, Maarten liet zich niet onbetuigd.
De traktatie kwam. Onder grote hilariteit werd voor elke brandweerman een glaasje neergezet, waarvan slechts de bodem was bedekt
met een heel klein laagje uh…. ‘limonade’, waarbij van de kant van
Maarten het commentaar geleverd
werd: Bij een klein krentenbroodje
past een heel klein borreltje!

Klasgenootje
Tekst Janneke Hilgeman
Beeldmateriaal uit privéverzameling en uit
het boekje: Eva Romijn.

In het archief van Vereniging
Oud-Linschoten kwamen we een
minuscuul krantenknipsel tegen,
geplakt op A4. Daarbij een korte
tekst:
‘Als schilder was ik een slaapkamer aan het behangen bij Adriaan
Vergeer in de Lange Linschoten.
De wanden waren met linnen betengeld die als ze gespannen waren met kranten werden bewerkt.
Door de jaren heen had het papier
hier en daar wat losgelaten. Bij het
verwijderen ervan zag ik dit bericht
van Eva Romijn waarmee ik op de
lagere school in de klas had gezeten. Ik kon het niet over m’n hart
verkrijgen om het inmiddels 80 jaar
oude stukje papier weg te gooien en
heb het altijd bewaard. Misschien
is het voor de Vereniging Oud-Linschoten de moeite waard om het te
bewaren. H.Bak’.

De bewuste aankondiging, vermoedelijk uit de
Woerdense Courant uit 1938

Het is inmiddels alweer twee jaar
geleden dat het stukje streekkrant
uit de rubriek Burgerlijke Stand aan
de VOL werd overhandigd.
Amsterdamse kunstenares
Eva Romijn kwam uit een gezin van
vijf dochters van fruithandelaar Gijs
Romijn Jzn. Op 17-jarige leeftijd
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vertrok zij uit Linschoten. In haar
ogen stond de wereld in haar geboortedorp stil en wilde ze leven. Als
kunstenares in Amsterdam verwierf
zij in binnen- en buitenland bekendheid met haar in brons, messing- of
steen uitgevoerde sculpturen.
Minder bekend zijn haar verstilde
landschapstekeningen,
harmonieuze acryl-schilderijtjes en verhalen en gedichten. De Amsterdamse

kunstenares Eva Jannetje Romijn
werd op 18 februari 1938 geboren
in Linschoten. Na een ongeneeslijke
ziekte stierf zij in 1986 en werd begraven in het Groningse Vierhuizen.
Jeugdherinnering
“Ik heb het stukje papier sinds die
dag in de Lange Linschoten, altijd in
mijn portemonnee bewaard, als herinnering aan onze jeugd” legt Henk
Bak CHzn uit. “Ik zat op de lagere
school van de eerste tot de laatste
schooldag naast Herman Voorhof.
De kapperszoon woonde midden
op dorp. Toch speelde ik na schooltijd meestal in de buurt waar Eva
woonde, aan de rand van het dorp.
De familie Romijn bewoonde in die
tijd een gedeelte van Dorpstraat 10,
schuin tegenover de smederij van

Jaap Barneveld.
Samen met Rietje de Jong Adr,
Jopie de Jong CBdr en Marrie van
den Brink Ddr speelden we in de
omgeving van de kaai (Vaartkade

Nz). In de daar gelegen boomgaard
van Teun Boot stond ook een houten ‘draaitent’ (een prieel) en langs
de kikkersloot1 stonden vlierstruiken. Met vlieren kon je geweldig
proppenschieten. We waren in dat
deel van het dorp ook geregeld toeschouwers in de bakkerij waar het
lekker warm was, maar ook in de
hoefsmederij als er paarden werden
beslagen. Het was een fijne tijd. Na
de lagere school heb ik Eva eigenlijk nooit meer gezien.” Omdat het
krantenknipsel in de loop der jaren
broos en steeds kleiner werd besloot Bak het bij de VOL af te geven.
En daar is de vereniging hem zeer
erkentelijk voor.
Het boekje ‘Eva Romijn: Verhalen, Tekeningen, Beeldhouwwerken en Gedichten’ hebben we bij de vereniging in de bibliotheek.
Het is te leen voor leden. (red.)

1

Deze sloot achter de boomgaard van bakker Teun Boot maakte ooit deel uit van
de gracht van kasteel Lindescote. Het tot
heerlijkheid verheven ‘Huys te Linschoten’
stond op de plek waar nu de noordzijde
van de Montfoortse Vaart is. Het kasteel is
waarschijnlijk tussen 1600 en 1647 afgebroken.
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Een dorpsschoolmeester;
revolutionair op z’n oude dag.
Tekst: Dick van As

De super-bovenmeester uit de geschiedenis van het lager onderwijs
in Linschoten is Willem Peereboom. Hij is geboren in 1712 en
wordt in 1743 aangesteld tot dorpsschoolmeester, ongetwijfeld door de
ambachtsheer Strick van Linschoten. Hij blijft 59 jaar (!) in dienst tot
1802, waarna hij in 1803 overlijdt
op 90-jarige leeftijd.
Hij werkt in ons dorp in een periode
dat patriotten en oranjeklanten met
elkaar overhoop liggen na het tweede stadhouderloze tijdperk (17021747) als de erfstadouders Willem
IV en V in Den Haag aan het bewind
zijn. De patriotten, gesteund door
de gegoede burgerij, verzetten zich
tegen de stadhouder en de heersende klasse: de regenten die goed betaalde baantjes onderling verdelen.
In 1795 lopen de Fransen ons land
over de bevroren rivieren binnen en
helpen de patriotten aan de macht.
Willem V vlucht met zijn gezin naar
Engeland en de Bataafse republiek
ontstaat. Het is afgelopen met de
macht van de adel en de regentenfamilies; bestuurlijk gaat Nederland
op de schop.
Linschoten telt in Peerebooms tijd
slechts 300 inwoners, de buurtschappen niet meegerekend. Er
zijn 60 woningen, waarvan de helft
boerderij is. Er is in het kleine dorp
tevredenheid over de meester. Hij
deed zijn best ‘de kinderen de ware
godsdienst in te planten en hen tot
goede burgers op te voeden’.
Het opbouwen van een nieuwe be16

stuursvorm in 1795
levert veel
strubbelingen op. De oude meester
Peereboom is een man van de verlichting. Hij zet zijn schouders onder de hervormingen en roert zich,
waarbij hij ongetwijfeld vijanden
heeft gemaakt in het dorp onder de
orangisten. Peereboom is lid van de
‘Sociëteit te Linschoten’, een soort
politieke belangengroep. De leden
noemen zich ‘het weldenkende deel
van de bevolking’, waarbij weldenkend in dit geval niet duidt op een
helder verstand, maar op een revolutionaire houding. Op 20 januari
1796 wordt hij in het nieuwe gemeentebestuur tot één van de schepenen benoemd. In mei van hetzelfde jaar wil de oude Willem stoppen
vanwege gebrekkigheid van gezicht
en gehoor, maar de meerderheid
van het nieuwe bestuur wil de geliefde schoolmeester niet kwijt,
waardoor hij aanblijft. Intussen is
hij ook nog kerkrentmeester. In een
lijst van 4 oktober 1798 staat dat
Peereboom ‘geen andere bediening
bekleedt’. Hij is dan officieel nog bovenmeester maar het meeste werk
zal gedaan zijn door de ondermeester van wie hij de laatste jaren ondersteuning krijgt.
Bron: Sprokkelingen deel 1

Kluizenaars in 1945
Tekst: Janneke Severs Hilgeman

Verhalen over gebeurtenissen die
zich in Linschoten hebben afgespeeld in 1940-1945; ze zijn er
nauwelijks. Tijdens de Duitse bezetting durfde niemand er over te
schrijven en na de oorlog was iedereen gericht op de toekomst.
Gelukkig vond het Streekarchivari-

aat Zuid-West Utrecht, samensteller van de serie ‘Sprokkelingen uit
de Geschiedenis van Linschoten en
Snelrewaard’ dat het verhaal ‘Kluizenaars in 1945’ door V. aan deel 11
moest worden toegevoegd. Aagje
Nell Adr, bestuurslid van Vereniging
Oud-Linschoten, heeft de tekst van
dit verhaal voor het ledenblad gedigitaliseerd.
Kluizenaars in 1945
Januari 1945. Een maandagmorgen.
Met een harde klap viel de zware stalen kluisdeur dicht. De negen opgesloten mannen hoorden
de sleutel omdraaien en nog eens
omdraaien in het slot. Zij hoorden
de slotpalen, welke tegen de binnenzijde van de stalen deur waren
aangebracht, verschuiven en wisten
zich nu opgesloten, afgesneden van
de wereld daarbuiten; opgesloten in
een donkere kluis van het gemeentehuis, waar geen spiertje licht binnendrong en ook geen lucht. En in
deze benauwde ruimte van slechts
enkele kubieke meters inhoud, zaten ze nu. Hoe lang? Wanneer zou
men daarbuiten merken, dat zij hier
in die kluis zaten? Misschien eerst
als het te laat was. Angstzweet parelde op sommiger voorhoofd. En
dat was geen wonder na al die zo
pas beleefde emoties. Want wanneer overkomt het een zo heel gewoontjes levende Linschoter dat hij
in de loop van een revolver kijkt of
zo’n ding in z’n rug voelt prikken?
En dat was nu op deze maandagmorgen gebeurd. Stuk voor stuk
hadden deze negen mannen dat
koude ronde gaatje van een revolverloop op zich gericht gezien en

zij hadden zich gehaast om aan het
snauwerige bevel van “Handen omhoog’ te voldoen.
Toen waren ze allen op het secretarie van het gemeentehuis verzameld en op een rij gezet, aanvankelijk steeds met de handen naar
het plafond wijzend. Later mochten
zij hun handen laten zakken, maar
steeds was daar de bedreiging van
dat schietding.
En ondertussen hadden de bedreigers met grote stappen door het
gemeentehuis gebeerd, hadden de
kluis geopend, een 3000 kaarten
van het bevolkingsregister en verschillende dikke boeken in zakken
gepakt, de telefoon onklaar gemaakt en ten slotte de negen mannen bevolen de kluis binnen te gaan,
waarna men het slot omdraaide, de
sleutel er uit haalde en verdween,
althans, dat laatste vermoedden
onze negen.
En zo stond men dan in het pikdonker en trachtte elkander te zien,
maar dat ging niet. Hier stootte
men tegen een kast; daar trapte
men elkander op de tenen. Duizenderlei gedachten schoten door de
hoofden.
Tot opeens één van de negen zei:
“Heeft iemand soms lucifers? Ik heb
hier een kaars. Dan kunnen we tenminste iets zien, hé!”
En ja, er waren lucifers en weldra
verlichtte het kaarsvlammetje de
wel wat wit weggetrokken gezichten
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van de negen. Toen kwamen ook de
tongen los. Waar licht is, is hoop en
komt ook de moed weer terug. De
eerste vraag was weldra: “Hoe komen we hier uit?” Maar ook andere vragen en opmerkingen vlogen
heen en weer.
“Waarom dit alles? Wat betekent
dit? Wie waren het die ons hier
opsloten? Zeker lui van de ondergrondse, maar kennen deed ik ze
niet, ook al heb ik die ene, die grote
wel meer gezien. Snappen doe ik er
niets van”.
Dan klonk op enigszins schoolmeesterachtige toon de stem van een der
mannen uit het vak, één van de gemeentehuismensen: “Man, snap je
dat niet? Dat heeft de ondergrondse
toch gedaan om te voorkomen dat
de Duitsers het bevolkingsregister
in handen krijgen.
Duitsland heeft toch schreeuwend
behoefte aan arbeidskrachten, om
ze te werk te stellen in de oorlogsindustrie. Daarom kammen de Duitsers de door hen bezette landen
uit, om arbeiders naar Duitsland te
sturen. Vrijwilligers hiervoor zijn er
bijna niet. En nu gaan de bezetters
naar de gemeentehuizen om in het
bevolkingsregister, waarin alles van
iedereen is opgetekend, na te gaan
wie naar Duitsland kunnen worden
gezonden. Dan komen ze die uitgezochte jongens gewoon thuis ophalen en zenden hen weg. Zogenaamd
voor de arbeidsinzet. Denk maar
eens aan de transporten jongelui uit
Den Haag en Rotterdam, die je elke
dag over de rijksweg in de richting
Duitsland ziet trekken. En hoeveel
van hen zullen ooit terugkomen?
18

Om dit nu hier te voorkomen, heeft
de ondergrondse deze overval gedaan en de bevolkingsregisters
meegenomen, zodat de bezetter
geen officiële gegevens meer kan
verzamelen. Het gaat dus om de
zoons van jou en van jou. Zij hebben het dus echt niet voor zichzelf
gedaan, begrijp dat goed, maar voor
ons en onze kinderen en natuurlijk
ook uit zucht om de bezetter de voet
dwars te zetten en de oorlog spoedig tot een einde te brengen. Want
iedere Hollander, die in Duitsland te
werk gesteld wordt, maakt daar een
Duitser vrij, die dan op zijn beurt
weer naar het front gestuurd kan
worden om te vechten.”
“Ja, dat is alles goed en wel, daar
heb je wel gelijk in, maar waarom
sluiten ze ons dan hier in die kluis
op? Dat was toch niet nodig?”
“Natuurlijk is dat wèl nodig. Voel je
niet dat het heel en heel erg duidelijk moet zijn, dat wij voor de overmacht gezwicht zijn? Want anders
stellen de bezetters voor dit hele
gevalletje iemand verantwoordelijk
en die is dan de sigaar. Nee, het
moet aan geen enkele twijfel onderhevig zijn, dat wij met z’n negenen niet op konden tegen die kerels met hun revolvers. Wees hen
daarom dankbaar dat zij ons hier
opsloten en daarmede duidelijk demonstreerden, dat wij geen enkele
kans hadden om verzet te bieden”.
“Ja, alles tot je dienst”, klinkt een
andere stem, “maar ik begin het in
dit hol benauwd te krijgen. Ik zweet
er al van. Bovendien krijg ik koude voeten op die stenen vloer. Is er
geen manier om hier uit te komen?
Of moeten we maar wachten tot ie-

mand ons vindt? Dat kan nog wel
een tijdje duren want de deuren van
het gemeentehuis zijn op slot. We
kunnen hier toch niet stikken?”
Nou, het werd wèl benauwd in die
kluis. De zuurstof in die kleine ruimte was spoedig verbruikt en verse
lucht werd slechts weinig toegevoerd.
Maar ook hier kwam redding. Na
enig zoeken vond men een schroevendraaier en begon men bijgelicht met een kaars stuk voor stuk
de schroeven van het slot van de
kluisdeur, welke schroeven gelukkig aan de binnenzijde van de deur
zaten, los te draaien. Dit werk nam
een half uur in beslag en toen viel
het slot van de deur en was de weg
naar de vrijheid weer open, een
weg, welke met een zucht van verlichting begroet werd.
Wat was er intussen gebeurd met
de 3000 kaarten van het bevolkingsregister en die dikke folianten?
Deze waren door de overvallers in
zakken gepakt en achter op hun
fietsen, door de Hoorn en de Kleine Haar, vervoerd naar de boerderij
van de heer Nell op de Grote Haar,
waar een en ander veilig werd opgeborgen in een gierkelder.

jongelui naar Duitsland.
Hulde aan de overvallers, die deze
“diefstal” van het bevolkingsregister op zulk een eminente wijze
hadden georganiseerd en met gevaar voor eigen leven uitvoerden.
V.
Die ene letter V. onderaan de tekst
‘Kluizenaars in 1945’ staat voor
Andries Versloot.
Wie was Dries Versloot?
Andries Versloot was de jongste
zoon van de plaatselijke wagenmaker. Hij was Linschoter in hart
en nieren. Iemand die vele ‘karren’
voor de dorpsbevolking heeft getrokken. De man vervulde een groot
aantal oprichtings- en bestuursfuncties. Met zijn 2,05 m. lengte en
een sonore basstem was Versloot
een nogal opvallende persoon die
de bijnaam Lange Dries had.

Na de bevrijding werden de bevolkingsregisters weder in triomf teruggehaald naar het gemeentehuis,
waar, naar men zegt, op sommige
kaarten nog de sporen te zien zijn
van het verblijf in de gierkelder.

Tijdens de crisisjaren van de Grote Depressie (1929-1939) werd
Versloot in 1933 op de gemeentesecretarie aangesteld als eerste
ambtenaar gemeenteontvanger en
na 1945 tot gemeentesecretaris
van de gemeenten Linschoten en
Snelrewaard. Als geboren en getogen Linschoter met een zeer scherp
geheugen kende de gemeenteontvanger zo goed als alle inwoners
uit het dorp, hun gezinssituaties en
de buurten waar ze woonden. Zelf
woonde hij met vrouw en dochter
Els op Korte Linschoten 16.

Maar het doel was bereikt. De
bezetter heeft uit het bevolkingsregister van Linschoten en Snelrewaard geen enkel gegeven kunnen
putten voor het deporteren van

Dries Versloot was niet de leider van
het plaatselijke verzetswerk tijdens
WO2 maar het is zeker dat hij achter de schermen al vanaf de mobilisatie een zeer belangrijke rol heeft
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menigmaal en op diverse wijzen geholpen en gesteund. Daardoor werden velen uit de handen van de bezetter gehouden.

Vraag
Dick van As

Andries Versloot, 1945

gespeeld voor de ondergrondse
tijdens de Duitse bezetting. Daardoor liep hij enorm veel risico. De
twee buurgemeenten Linschoten en
Snelrewaard hadden tijdens WO2
dezelfde goede burgemeester, maar
ze deelden eveneens een foute politieagent die dagelijks op de meest
ongelegen momenten het gemeentehuis binnenliep.
Versloot was een man die met gevaar voor eigen leven en dat van
zijn gezin, zich geheel wijdde aan
een goede zaak. De gemeenteontvanger heeft tijdens de Duitse bezetting steeds met de illegaliteit
samengewerkt: verzorgde bonkaarten voor onderduikers, leverde vervalste persoonsbewijzen en hoe kan
het anders; hij werkte mee aan het
te doen verdwijnen van het bevolkingsregister. Als persoon en als
gemeenteambtenaar heeft Dries
Versloot het dorp en zijn inwoners
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Enige tijd geleden werd op het adres
waar onze secretaris jarenlang
woonde aan de Van der Valk Boumanstraat in Linschoten een pakket rouwkaarten overhandigd aan
de nieuwe bewoners van zijn huis.
Zij vroegen echter niet wie de heer
(uit Benschop?) was die de kaarten
kwam brengen, zodat we niet weten
wie we moeten bedanken. Als u die
dit leest het was, wilt u dan s.v.p.
even mailen naar dickvanas@kpnmail.nl of bellen naar 06 44442996.
Wat een goed idee overigens om

oude overlijdenskaarten aan onze
vereniging te schenken. Hier betreft
het kaarten gericht aan de families
Vroege en Van Stavel met bericht
van overlijden tussen 1880 en 1960.
De kaarten leveren een schat aan
gegevens op over de relaties tussen
oude Linschoter families. Uiteraard
gaan we correct om met privégegevens; we bewaren de kaarten zorgvuldig voor eventueel onderzoek
naar de oude families van ons dorp.

Stankoverlast bij de
Rietwerf
Tekst en beeldmateriaal: Janneke Severs
Hilgeman

Nou moet je mij toch eens vertellen
meneertje
Anonieme schrijver in de Woerdensche Courant van 9 sept. 1949.
Is het nu beslist nodig , dat de sloot
langs de weg naar Rietwerf* aan de
grens van de dorpskom, met straaten huisvuil gedempt wordt? Is dat
nou niet in strijd met de volksgezondheid? Je moet er op een warme
zomeravond maar eens langs lopen,
zoals bijvoorbeeld in het begin van
deze week begin september 1949.
Dan knijp je je ogen neus en oren

dicht om de kwade dampen, die uit
deze rottende massa vuil en mest
opstijgen, niet in te ademen.
Ze hebben mij vroeger in mijn jonge jaren altijd verteld dat je in de
kom van het dorp geen varkens
mocht houden, omdat dit vliegen
aantrok. Ik weet niet of dit nog zo
is nu ze tegenwoordig zo met dat
nieuwe spul tegen vliegen, hoe heet
het ook al weer, is het niet D.D.T.
werken. Maar wel weet ik dat deze
slootdemperij bij het dorp tienmaal
erger is en al het andere ongedierte, dan een onnozel varkentje, dat
bovendien des winters nog een behoorlijk stuk spek in de kuip brengt.

Korte Linschoten Westzijde met helemaal links een halve Rietwerf. Wie heeft een foto waarop de gehele
oude Rietwerf staat?
*red. VOL: De ‘Rietwerf’ was een kleine boerderij gelegen aan de Korte Linschoten Westzijde.
In de jaren 60 werd op redelijke afstand naast dit pand, waarvan de fam. J. Hoogendoorn de
laatste bewoners waren, tussen de Strick van Linschotenstraat en Korte Linschoten het eerste
stukje G. van der Valk Boumanstraat aangelegd.
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En dan de ratten, die in al dat vuil
rondscharrelen. Brrr, ik moet er niet
aan denken. Kan dat nu allemaal zo
maar?
Op Korte Linschoten Wz. 7 hangt
het bordje ‘Rietwerf’. Het naambord
was aangebracht op de voorgevel van het kleine huis op de werf.
Voordat de woning, waar de fam.
Joh. Hoogendoorn vele jaren woonde, werd gesloopt, heeft zoon Joop
het naambord van de voorgevel
verwijderd en bewaard.

Augustus 2020 Korte Linschoten Wz. waar de ‘Rietwerf’ stond.
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Na realisatie van de nieuwbouw
werd het naambord van zolder gehaald en op de voorpui van Korte
Linschoten Wz. 7 gemonteerd. Het
oude naambord wordt nog steeds
goed in de verf gehouden door de
huidige bewoner Willem Gouderjaan Wzn.sr.

Een uitvoering in de Gemeentezaal
Hieronder ziet u een foto van een uitvoering van het koor Zingt Gode Lof
in 1954 in de Gemeentezaal.
Wie kan hier iets over vertellen of weet wie er op staan? Wij worden heel
blij van elke reactie; bel 06 44442996.

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

Algemeen Handelsblad, 15-07-1888

Volksonderwijs - Woerdens Weekblad, 22-03-1933
Het Vaderland, 25-01-1894

Algemeen Handelsblad, 05-01-1892

Opheffing O.L. School te Linschoten
LINSCHOTEN, 2 juni In de gehouden vergadering van den raad dezer gemeente is besloten de openbare lagere school alhier op
te heffen, in verband met het geringe aantal
leerlingen. Het raadsbesluit zal aan het college van Gedeputeerde Staten ter goedkeuring
worden voorgelegd. Het onderwijzend personeel zal met ingang van den datum van opheffing eervol ontslag worden verleend. Het ligt
in het voornemen de localiteiten een andere
bestemming te geven.
Telegraaf, 03-06-1938
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