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Vooraf
Zoals dat verwacht kan worden in een blad van een historische vereniging,
vindt u in dit nummer enige teksten over de dorpsgeschiedenis.
Er wordt verhaald over een schoolbel, over Linschoter schaatsen en over de
Montfoortse Vaart die in vroeger tijden van grote economische betekenis was
voor ons dorp.
En natuurlijk is er aandacht voor Open Monumenten Dag op 9 september waar
met behulp van onze vereniging het leven in de Dorpstraat wordt teruggebracht naar de eerste helft van de vorige eeuw.
Veel leesplezier!

Reuring in de Dorpstraat
van 1917
De Nationale Open Monumentendag
(OMD) is de aanleiding dat Linschoten voor een dag teruggaat in de tijd.
Het landelijke thema op die dag, zaterdag 9 september, is: Boeren, burgers en buitenlui. De schilderachtige
Dorpstraat met haar prachtige historische panden inspireerde Vereniging
Oud-Linschoten (VOL) om het leven
in de Dorpstraat van rond 1917 uit
te beelden. De oude ‘hoofdstraat’ ligt
er al eeuwen en moet ‘alleen’ worden
ingericht.

Uitdaging
Door de historische VOL werd speciaal voor OMD 2017 een comité
samengesteld, bestaande uit de bestuursleden Jan van Eck, Jeannette
Huizenga en Janneke Severs Hilgeman.
Door Stichting Open Monumentendag Montfoort/Linschoten, (oud-)
dorpsinwoners, maar ook uit omliggende gemeenten werd hulp aangeboden. “Dat er zo enthousiast werd
gereageerd maakt deze uitdaging
alleen maar leuker” menen de comi3

té-leden. “Er wordt door een groep
vrijwilligsters al ruim een half jaar
gebreid, gehaakt en genaaid om
tenminste 50 personen in Utrechtse
streekdracht te krijgen. Daarnaast
werden ons spontaan Oud-Hollandse
kledingstukken en gebruiksvoorwerpen aangeboden”.
Tijdens Open Monumentendag 2017
zal de Dorpstraat worden aangekleed
met accessoires en figuranten. Zij
zullen op die dag, gestoken in streekdracht, voor wat reuring te zorgen
door een rol te spelen van personen
uit het dorp van 1917 tot 1940.
Negotie
Te zien is hoe klompen en manden
worden gemaakt, begroet een Edelachtbare Heer de Burgemeester en
de gemeentewerkman Jan de Kruif
schept paardenvijgen en dicht kuilen in de weg. Aanwonenden van de
Dorpstraat houden zelf hun stoepjes
schoon. Bakkers- en slagersknechten
bezorgen bestellingen. Vrouw Veenis
verkoopt verrassingstoffees voor een

‘Utrecht in Woord en Beeld’
In koffiehuis Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard worden oude
tv-filmbeelden getoond, ooit opgenomen in Linschoten. Onder glas de
expositie ‘Utrecht in Woord en Beeld’,
een krantenrubriek uit de jaren 30
waarin over Linschoten wordt geschreven.
Informatie
Op zaterdag 9 september van 10.00
tot 16.00 uur is de Dorpstraat vanaf
de Vaartbrug tot de Nieuwe Zandweg
alleen voor uitgenodigde voertuigen
opengesteld. In een antieke automobiel, paard en wagen en vlet worden
respectievelijk rondritten en rondvaarten georganiseerd. Vertrektijden
daarvan worden aangegeven bij het
Koffiehuys.

Informatiepunt voor de OMD activiteiten van de VOL: Koffiehuys het
Wapen van Linschoten & Snelrewaard.
cent, er wordt gewassen en gespoeld
op de stoep en daarna gebleekt. De
kolenboer bezorgt de bestelling, de
jeugd vermaakt zich met oude spelen, een zwerver hoopt wat negotie
aan te smeren, maar er is ook een
veldwachter. Mis de aankondigingen
van de dorpsomroeper niet!
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Zie ook: www.oud-linschoten.nl
De activiteiten van VOL tijdens
de openmonumentendag worden
gesponsord door de Rabobank
Utrechtsewaarden.

De tweede helft van 2017
Als u dit leest, is onze eerste werkochtend na de zomerstop al achter
de rug. Vanaf 23 augustus wordt er
weer elke woensdagochtend gewerkt
in ons clublokaal. We bereiden activiteiten voor of zijn bezig met archiveren. U kunt altijd langs komen. Om
mee te helpen of met materiaal dat
u wilt afstaan en dat met Linschoten
te maken heeft. We zijn ook gek op
foto’s van oude Linschotense families
die we ter plekke kunnen scannen.
Maar ook als u wat vragen wilt, bent
u welkom. De koffie staat immer
klaar.
De inloop-zaterdagochtenden starten
in september ook weer. Elke tweede
zaterdag van de maand nodigen wij
de leden uit om u iets over de geschiedenis van het dorp te vertellen
of te laten zien.

Het vervolg van de
linschoterschaats
Door: Janneke Severs Hilgeman
Hoewel de thermometer af en toe
tropische waarden aangeeft, zijn we
bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL)
nog steeds in de weer met krulschaatsen.
Naar aanleiding van een oproep in
de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ in
het Algemeen Dagblad en daarna in
de regionale kranten, voor een Linschoter krulschaats, is de Verenging
Oud-Linschoten sinds januari van dit
jaar een kleine verzameling schaatsen rijker.

In september valt de open ochtend
samen met Open Monumenten Dag.
Het programma daarvoor leest u
elders in dit blad. We hopen u in de
historische Dorpstraat te ontmoeten.
In oktober willen we op een avond de
volledige film laten zien die gemaakt
is bij het afscheid van de toenmalige
burgemeester De Geus.
Op zaterdag 11 november komt
Frank van Rooijen van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek &
Lopikerwaard iets vertellen over zijn
archief.
Op zaterdag 9 december komt
schaatsenkenner Krijn van der Ham
met zijn verzameling schaatsen naar
Linschoten. Misschien kan hij ons
leren om onze ‘eigen’ Linschoterschaats te herkennen.

Maar wie denkt dat alle krulschaatsen
Linschoters zijn komt bedrogen uit.
Vanuit alle windstreken in Nederland
werd gereageerd. Ook door kenners.
Verzamelaars die ons iets over de
Linschoter konden vertellen. Ons
werd in tijd van een paar maanden
heel wat geleerd over de krulschaats.
Er werden schaatsen aangeboden
die al lange tijd op zolder waren opgeborgen, maar tot onze grote spijt:
geen enkele Linschoter. Toen een
man uit Oudewater met zekerheid
een Linschoter in bezit bleek te hebben, wilde hij hem toch liever thuis
houden.
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Wat is nu een historische vereniging
in Linschoten, zonder Linschoterschaats? Er werd VOL een paar Linschoters te koop aangeboden, maar
de verzamelaar liet wel weten dat
deze krulschaatsen van dit type een
in Duitsland gemaakte Linschoterschaats was. Een verenigingslid besloot de Duitse Linschoter toch aan te
schaffen. Dan was er in elk geval één
paar ‘Linschoters’ te exposeren in de
vitrinekast. Na een oproep in de IJsselbode reageerde Joke Vink.
Via de app kwam er al snel een foto
achteraan. Onze schaatsenverzamelaar Wim uit Hengelo keek met de
loep en hoewel geen initialen (die zekerheid geven) werd al snel duidelijk
dat dit toch echt originele Linschoters
zouden kunnen zijn. Onze zekerheid
steeg tot 99%. Maar toch. . .

1921, Snelrewaard). Zij werd moeder
van 6 kinderen waarvan alleen Joke
(geb. 1949) halverwege de jaren vijftig wilde leren schaatsten. “Iedereen
reed op kunstschaatsen, op Friese doorlopers of op houten noren”
vertelt Joke in januari 2017. “Reed
ik daar als puber op die oude krulschaats voor gek. Maar die Linschoter
was voor mij de enige mogelijkheid
om te kunnen schaatsen. Ik schaamde me er zo voor, dat ik vooral stukken ijs opzocht waarop sneeuw lag.
Daar was het niet zo druk en vielen
mijn schaatsen minder op.

Het verhaal
Op deze Linschoter schaatsen kreeg
Johannes (Jan) van den Bogaard
(geb. 1889) tijdens zijn kinderjaren
de schaatskunst aan het begin van
de 20ste eeuw in Snelrewaard onder
de knie. Schaatsen was in het verleden een tijdverdrijf voor de rijkere
boerenstand. Als er ijs lag was er op
de boerderij weinig te doen. Boerenkinderen waren de beste schaatsers.
De in Linschoten en omgeving woonachtige arbeidersgezinnen hadden
nauwelijks voldoende geld om een
volledige maaltijd op tafel te kunnen
zetten. De aanschaf van een paar
schaatsen konden zij zich gewoon
niet permitteren. Als een boerenzoon
met een burgermeisje schaatste,
sprak iedereen daarover. Het zou best
eens kunnen dat de schaatsen waarop Johannes leerde schaatsen cadeau
zijn gedaan aan zijn vader Gerardus
die boerenknecht was. Na Jan werd
dit paar ijzers in de jaren dertig gebruikt door zijn dochter Anna.(geb.
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Dochter Joke met de Linschotense schaats

Na haar huwelijk kocht Joke zelf
schaatsen: maar dan wel kunstschaatsen. “Toen werd duidelijk dat
die glij-ijzers voor moeder een bijzondere emotionele waarde hadden.
Omdat ik de enige uit ons gezin was
die erop heeft gereden gaf moeder
toen zij op leeftijd en aan het ruimen was , de Linschoter schaatsen
aan mij. Voor mij een bijzonder geschenk. Net zoals mijn voorouders
ben ik er heel zuinig op geweest.
Maar nu vind ik dat ze in Linschoten
horen. Zeker nu ik weet dat deze
exemplaren al voor 1900, in het dorp
waar mijn grootouders op het gemeentehuis trouwden, zijn gemaakt”.

Het kleine formaat (kinder-) Linschoterschaats werd, toen de VOL een
vitrinekast met slot had, door de eigenaar in bruikleen afgegeven.
April 2017. Naar aanleiding van een
gesprek over de activiteiten van VOL,
gaat Piet Hoogendoorn zijn garage in
met de vraag of hij de krulschaatsen
van zijn voorouders nog ergens had
liggen. Hij vond ze in een wijnkistje. Het was maar goed dat hij ze nu
vond, want het hout was niet meer
helemaal houtwormvrij. Na drie weken in de vrieskist werd ook dit paar
schaatsen in bruikleen bij de VOL afgeleverd. Daar werden de ijzers door
een kenner met grote zorg roestvrij
gemaakt.

Via een app, het verhaal en familiehistorie die zich omstreeks 1890 in
Linschoten afspeelt, is door ons ook
hier voor 99% vastgesteld dat dit
hoewel zonder initialen van de smid,
echte Linschoters moeten zijn.
Echte Linschoters?
Of er in onze vitrinekast of bij u op
zolder voor de volle 100 % Linschoterschaatsen liggen hopen we te weten te komen tijdens de Thema-Inloopochtend op 9 december in het
VOL-lokaal. Op die zaterdagochtend
komt schaatsenkenner Krijn van der
Ham met zijn verzameling schaatsen
naar Linschoten. Misschien kan hij
ons dan leren om onze ‘eigen’ Linschoterschaats te herkennen.

De Linschotense schaats van Piet Hogendoorn
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De Montfoortse Vaart
In ons verenigingsblad nummer 5,
september 2016, beschreef onze
voorzitter Rumy van den Heuvel het
dorp Linschoten gezien vanaf het water en vertelde hij over het ontstaan
van het riviertje de Linschoten. Hij
eindigde zijn tekst met: “In een volgend ledenblad gaan we verder met
“Linschoten vanaf het water, deel 2”.
Dat zal gaan over de Lange Linschoten en de Montfoortse Vaart”. Rumy
had graag dit vervolg willen maken,
maar het heeft niet zo mogen zijn;
helaas is hij ons op 11 mei ontvallen.
De redactie neemt het stokje over en
plaatst in dit nummer een tekst die
grotendeels is ontleend aan een artikel in Heemtijdinghen nr. 22 uit januari 1968 van dhr. J.G.M Boon.
Is de Linschoten door de natuur gevormd, de Montfoortse Vaart is het
werk van mensenhanden.
In 1285 wordt de Hollandse IJssel op
bevel van graaf Floris V bij Hoppenesse in het buurtschap Klaphek, ten
westen van Vreeswijk, afgedamd. Dit
mede op verzoek van de landeigenaren langs de Hollandse IJssel vanwege de vele overstromingen.
Er is in de 13e eeuw grote behoefte
aan goed waterbeheer vanwege veel
voorkomende overstromingen. Holland en Utrecht vergeten hun vele
vetes en komen op dit gebied tot
samenwerking. In 1255 publiceert
Graaf Willen 2 een decreet waarin
hij bepaalt dat de reeds bestaande
Heemraden altijd toestemming moeten geven bij het bouwen van waterstaatwerken. Met dit besluit wordt
in feite het Hoogheemraadschap van
Rijnland opgericht, het oudste van
ons land.
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Door de afdamming bij Hoppenesse
ontstaat er in het IJsselstroomgebied
een enorm verlandingsproces waardoor scheepvaart bijna onmogelijk
wordt. Dit blijkt onder andere uit een
brief van de IJsselsteinse Drossaard
Aelbrecht van Egmond aan de kapittelen te Utrecht (25 mei 1486) waarin wordt gezegd dat de rivier tussen
IJsselstein en Oudewater gedurende
vele jaren onbevaarbaar is ten gevolge van verlanding.
Al omstreeks 1500 ontstaat het plan
een verbinding tussen de IJssel en de
Rijn tot stand te brengen, in samenwerking met de stad Woerden. De
uitvoering van het plan heeft lang op
zich laten wachten. Enerzijds doordat
de betrokkenen hun eigen belang
voorop stellen, anderzijds door gebrek aan ‘penningen’. Maar ook de
oorlogshandelingen staan later in de
tijd de realisatie in de weg (de tachtigjarige oorlog tegen Spanje van
1568 tot 1648), alsmede verschillen
van inzicht over het traject.
Heel belangrijk is de medewerking
van het kapittel van Oudmunster in
Utrecht waar het gebied ten zuiden
van Linschoten grotendeels onder
valt. Op 21 november 1616 sluit het
kapittel met het
De loop van de nieuwe watergang
wordt in deze overeenkomst als volgt
omschreven:
Beginnende uuyt de reviere van de
lintschoot aan de Noortsijde van de
kercke van Lintschoten tusschan da
hoffsteden ende scheysloot van Jasper Baltussen ende Henrick Janssen,
ten beyde sijde toebehorend d’ heere
borchgraeff van Montfoort, d’voorseide scheysloot recht op tot aen de
Cattenbroucker dijck toe, voorts langes d’Cattenbroucker dijck tot aan de
Lyndeboom ende soe vervolgens tot

aan de IJsselpoort der stede Montfoort toe. (Langs de Doeldijk dus.)
De Staten van Utrecht keuren het
plan op 3 april 1617 definitief goed.
Op 8 augustus 1617 komen het
Hoogheemraadschap Rijnland en het
Grootwaterschap Woerden tot een
gunstig besluit.
In de volgende fase worden allerlei
stukken grond gekocht die op het
geplande traject liggen. Zo wordt van
de stad Montfoort de ‘ stadsashoop’
gekocht voor de aanleg van de sluis.
Als alle benodigde grond is aangekocht, worden diverse ‘meesters van
grifftwercken’ uitgenodigd een prijs
op te geven. Uiteindelijk wordt de
aanbesteding gegund aan Jan Pieterszoon. Het gehele traject wordt
in vakken verdeeld en per vak wordt
een bedrag afgesproken. Vanaf
Montfoort wordt grotendeels de Kattenbroekerwetering gevolgd. Tussen
Kattenbroek en Linschoten moet een
nieuwe verbinding gegraven worden.
De Oudewaterse metselaar Dirck Dircxszoon van Sijck is de laagste inschrijver voor de bouw van de sluis,
de drie bruggen en de duiker en
krijgt deze werken toebedeeld. Voor
de sluis wordt 1700 gulden uitgetrokken, de brug bij de Lyndenboom mag
600 gulden kosten en de brug in de
Linschoterdijk 375 gulden.
De benodigde stenen haalt men uit
Vreeswijk en Haastrecht. Alleen al
voor de duiker in Linschoten zijn
39.000 clinkert nodig. Het vervoer
van de bouwmaterialen geschiedt per
wagen vanwege de lage waterstand
in de IJssel. De uiteindelijke realisering van de Vaart bedraagt ongeveer
fl.20.000,- Daarvan is fl. 12.000,besteed aan graaf- en metselwerk en
aan de grondaankopen. Het restant
is opgegaan aan reis- en verblijfkos-

ten. Zo werd bijvoorbeeld fl. 170,05
betaald aan de waard van de Lyndenboom Jacob Jansz Tibbe.
Op welke datum de nieuwe vaart
voor het scheepvaartverkeer in 1618
wordt opengesteld, is niet bekend.
Wel is bekend wie de eerste schipper is die door de nieuwe watergang
vaart: Arian Elorissen.
Een aantal medewerkers van de
werkzaamheden aan de Vaart, krijgt
van de stad Montfoort een gedenkpenning. Op de achterzijde staat,
vanuit het Latijn vertaald:
“Moge God de Vaart, gegraven van
Montfoort via Linschoten tot aan de
Rijn, en haar begunstigers,zegenen”.

In de schouwbrief voor de nieuwe
vaart van 25 maart 1620 wordt gesteld dat de onderhoudsplicht bij
de landeigenaren in het betreffende
schoutambt ligt. Hiertegen komt
groot verzet, zodat op 30 april 1621
wordt besloten dat het onderhoud
bij de stad Montfoort komt te liggen.
In een schouwbrief van 1683 wordt
dit gewijzigd. Vanaf dat moment
ligt deze verantwoordelijkheid bij de
Heemraden van Cattenbroeck, Rapijnen en IJsselvelt.
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Deel van de kaart van het Grootwaterschap Woerden van 1670. De Vaart is ingetekend

Ruim drie eeuwen heeft de Montfoortse Vaart dienst gedaan als transport-waterweg. Alle landwegen zijn in
deze tijd zandweg en daardoor vooral
in regentijden slecht berijdbaar. Aanen afvoer van materialen voor de
bouw en voor het levensonderhoud
gaat per schip. Zo ook het vervoer
van klei naar de pannen- en steenfabrieken en de handel in agrarische
producten. Tot in de jaren 60 van de
vorige eeuw liggen er vrachtschepen
in de Vaart nabij het dorp.
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In de Vaart heeft menige nu wat oudere Linschotenaar leren zwemmen.
En in de winters van vroeger kon er
volop geschaatst worden, uiteraard
voor veel Linschotenaren op de Linschoten-schaats.
De functie van boezemwater is altijd
dezelfde gebleven. Daardoor zijn
plannen om De Vaart te dempen definitief geschrapt. En wie een niet te
grote boot heeft, kan er mooi varen.
Zeker na de restauratie van het sluisje in Montfoort vorig jaar.

Vaartkade, gezien vanaf de kerktoren, richting Montfoort

Vaartkade 1940
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Alleen nog een uurwerk
Door: Janneke Severs Hilgeman
Om naast de al bestaande Openbare
Lagere School in het dorp ook een
School met den Bijbel te kunnen
stichten, wordt in 1912 door vooraanstaande veehouders en winkeliers
de Vereniging voor Gereformeerd
Onderwijs ‘Timotheus’ opgericht. De
meeste van hen maken deel uit van
de kerkbesturen van de plaatselijke
Ned. Hervormde of Gereformeerde kerk. Om de bouw te realiseren
wordt een oprichtingscommissie in
leven geroepen en geld ingezameld.
Het bestuur vindt een geschikte locatie voor het schoolgebouw aan de
Liefhovenscheweg. Een stuk grond
van Joh. Cromwijk heeft de voorkeur, omdat die grond ‘in de kom der
gemeente’ ligt. Maar de veehouder
van hofstede Liefhoven antwoordt tot
teleurstelling van de vereniging: ‘Ik
kan er niet toe besluiten het afgeronde geheel te schenden’.

Vier maanden na de oprichting wordt
voor negenhonderd gulden van D.
Versloot uit Woerden een geriefbosje aan de Liefhovenscheweg (wijkA11cc) aangekocht waar wilgentenen groeien. De Montfoortse architect
van Rinsum tekent een twee-klassige school met meesterhuis. Besloten
wordt dat alleen plaatselijke ondernemers de bouwwerkzaamheden zullen verrichten. In 1913 wordt door
Marigje van Vliet de eerste steen gelegd van de school die begin 1914 in
gebruik wordt genomen.
Door het groeiende aantal leerlingen wordt de school uitgebreid met
in 1922 lokaal 3 en een portaal met
gang en in 1929 wordt er lokaal 4
aan toegevoegd.
Tijdens de uitbouw van 1922 worden
uit een, door wijlen Joh. Oostrum geschonken legaat van f 250,00 storren
(zonwering) voor de ramen aan de
zonkant aangebracht en een uurwerk
boven de ingang. De klok is een ‘sieraad’ voor de school.

Briefkaart uit 1936
Gerrie Hoogendoorn
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Jubileum
In 1939 worden door het schoolbestuur plannen gemaakt met het
oog op het 25-jarig bestaan van de
School met den Bijbel. I.D. Vroege
(vanaf 1938 bestuurslid) geeft aan
dat hij voor die gelegenheid graag
een bel in het portiek wil aanbrengen
om de leerlingen bijeen te roepen.
Hij wil deze als geschenk aanbieden.
De montage wordt bekostigd door
het bestuur.

In de laatste helft van de jaren 60 en
70 wordt het schoolgebouw ingrijpend aangepast aan de eisen van die
tijd en vergroot. De plafonds in de
klaslokalen en gangen van het oudste
deel van de school worden verlaagd.
De houten schuifpui tussen lokaal 1
en 2 wordt verwijderd.
In de buitenmuren worden de 9
hoge, smalle schoolramen uit 1913
en 1922 vervangen door drie lage,
brede exemplaren.

Het portiek in 1966

De voorgevel van de school wordt
rechtgetrokken waardoor ook het
portiek met de daarin aangebrachte
klok en de schoolbel worden verwijderd.
De eerste steen van Marigje blijft
gespaard.
Slopershamer
Na de verhuizing in 2011 van de
Timotheüsschool naar de Laan van
Rapijnen wordt het schoolgebouw in
de wijk Linschoten-Noord verkocht
en wordt een plan gemaakt voor de
realisering van appartementen in de
school. Alleen het oudste deel van
het schoolgebouw, inclusief de eerste
steen, en het dak blijven gespaard
van de slopershamer.
De verbouwing in 1969
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Met plezier wordt het historische gebouw sinds 2016 weer gebruikt. De
bewoners zijn verguld met het schitterende uitzicht. De rust in de omgeving vinden ze een genot. Huidige
bewoners van het gebouw die hier
hun schooltijd doorbrachten, hadden
het gebouw het liefst weer compleet.
En daarbij hoorden de klok en de bel
die na de aanbouw van 1922 waren
aangebracht. Maar een uurwerk zoals
het door Oostrum geschonken sieraad bleef onvindbaar. Oud-Linschotenaar Ben van Agthoven schilderde
een klok boven de hoofdingang van
het pand. Het uurwerk staat daar
vanaf die tijd op schooltijd 8.30 uur
stil.

De verbouwing in 1969

De achterzijde van het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Liefhovendijk. Het rechterdeel (woning en twee lokalen)
werd gebouwd in 1913. De verlenging van het bestaande gebouw met een lokaal, gang en portiek werd gerealiseerd in
1922 en de uitbreiding met een lokaal aan de achterzijde geschiedde in 1929 (Op de foto geheel links. Foto J S-H.  
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De oude schoolbel
In de hoop dat de schoolbel mogelijk
nog ergens zou kunnen zijn werd
aangeklopt bij Kees Boer sinds 2009
(tot 2017) de directeur van de Timotheüsschool. “Al voor mijn benoeming
waren de plannen voor nieuwbouw
aan de Laan van Rapijnen in werking” vertelt Boer. “Ik wist van een
schoolbel niets, totdat collega Marjan
Vreugdenhil die hier al decennia lang
van het team deel uitmaakt, aangaf
dat de oude bel waarschijnlijk mee
was verhuisd naar de nieuwbouw. We
vonden de bel ergens in een kast. Ik
vond het een mooie gedachte om het
oude gebouw met die bel weer als
vroeger te maken”.
Dhr. Boer was bereid de bel af te
staan, zodat deze een plekje kon
krijgen in het portiek van de appartementen.

Het portiek anno 2017 - Foto J.S.H.

Het mechanisme waarmee de bel in
1939 aan de linkerkant van de ingang bevestigd werd, bleek onvindbaar. De schoolbel met een beugel
werd onlangs overhandigd en, hoewel
nu rechts, in het portiek bevestigd.
Van binnenuit de schoolbel luiden is
er niet meer bij, maar dat hoeft ook
niet. In dit schoolgebouw wordt nu
niet meer gewerkt met vaste schooltijden.
Bron: Het jubileumboek 100 jaar
Timotheüsschool. Hierin wordt
geschreven over de school- en
dorpshistorie. Het is voor € 19,95
verkrijgbaar bij Vereniging Oud-Linschoten. www.oud-linschoten.nl
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Schenkingen en bruiklenen
Men weet ons gelukkig te vinden als
het gaat om het afstaan van historisch materiaal.
Er is in het afgelopen half jaar flink
wat binnengekomen bij onze vereniging: krantenknipsels, foto’s, ansichtkaarten, schaatsen in bruikleen, het
archief van de plattelandsvrouwen

betreffende de ouderenreisjes en
kerstvieringen van de st. Bejaardenbeleid / Ouderenbeleid vanaf 1991,
etc.
Wij zijn er heel blij mee en we zullen
er goed voor zorgen. Het is niet te
doen alles hier te vermelden; enkele
schenkingen lichten we hierbij uit:
De hier afgebeelde vitrinekast van de
christelijk gemengde zangvereniging
Zingt Gode Lof hing op een donkere
plek in De Vaart waar niemand er
eigenlijk oog voor had. Het bestuur
van de zangvereniging was ook bang
voor beschadigingen. Daarom zocht
secretaris Bert van Vliet contact met
onze secretaris Pim met de vraag
of de vitrine als schenking onder de
vleugels van VOL gebracht zou kunnen worden. Nu siert deze kast vol
herinneringen ons verenigingslokaal.
Het grote vaandel meldt de oprichtingsdatum van het koor: 5 september 1924. In het midden is een
foto bevestigd van het koor bij het
jubileum 1924-1984. Naast het grote
vaandel ziet u twee kleine vaantjes
en allerlei herinneringsmedailles.

Zingt Gode Lof
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De kledinghanger is een schenking
van Anna Binnendijk – Van Eck uit
Kamerik. Het maatkostuum dat erop
hing is uitgeleend voor de happening
van 9 september. De hanger mogen
we houden. Het kostuum is gemaakt
voor grootvader Jacob Maaijen, die
boer was in de Lange Linschoten,
door de dorpskleermaker G.J. de
Keijzer, wiens naam op de kledinghanger staat. De Keijzer woonde en
werkte tussen 1920 en 1959 in het
pand Dorpstraat 49, gelegen tussen
de pastorie en de fietsenmakerij. Hij
was goed in het hanteren van een
schaar, want hij was zowel kapper als
kleermaker.

17

Tijdens de verhuizing van het echtpaar Meerwijk kwamen spullen tevoorschijn waarvan zij zich het bestaan nauwelijks meer herinnerden.
Zo ook oude gemeentekaarten.
Otto Meerwijk was voor de gemeentelijke herindeling in 1989 werkzaam
als administrateur bij de Technische
Kring waaronder de gemeenten Linschoten, Montfoort, Snelrewaard en
Willeskop vielen. Door de herindeling,
waarbij het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat leeg moest worden
opgeleverd, is veel materiaal verloren
gegaan. De vergeelde documenten
en gemeentekaarten werden, voordat
ze zouden worden vernietigd, eerst
gefotografeerd of gekopieerd. Meubilair en andere gebruiksvoorwerpen
werden verkocht aan het gemeentepersoneel. Overtollig materiaal werd
afgevoerd. “Omdat voor dit ‘oude
papier’ bij het streekarchief geen belangstelling was, heb ik de kaarten
meegenomen om ze als herinnering
aan mijn werkzaamheden bij de
Technische Kring te laten inlijsten.
Onlangs ontmoette ik Linschotens
oud-wethouder Anne de Goederen,

in mijn tijd was hij tevens bestuurder
van de Technische Kring, en kwamen
de gemeentekaarten ter sprake. Vanaf dat moment wist ik waar ik ze, na
er bijna 30 jaar op te hebben gepast,
met een gerust hart kon afleveren”.
Begin mei schonk dhr. Meerwijk ons
drie kadastrale kaarten:
1. Een Gemeentekaart van Linschoten van 1925 waarop de polders
en de bijbehorende sectienummers A t/m D mooi zijn aangegeven.
2. Een kaart van Linschoten, sectie
E: de polders aan de westkant van
de Haardijk uit 1820. De kaart
is getekend op last van de directeur-generaal der directe belastingen & posterijen.
3. Een kaart van Snelrewaard uit
1821 met de indeling in sectie A,
B en C. Ook deze is gemaakt op
last van de belastingdienst, onder
administratie van de Gouverneur
J.M. van Tuyll van Serooskerken
en de heer A. van Dam, schout.

Uit oude kranten
1925 LINSCHOTEN- J.L. Zaterdagmiddag maakte het militairgevechtsvliegtuig 621 uit Soesterberg bestuurd door luitenantvliegenier Jhr. Sandberg, wegens een verstopping in een benzinebuis
op een stuk weiland van den heer J. Verweij Czn. in de Korte
Linschoten alhier, een noodlanding, welke goed slaagde.
Nadat Zondagmorgen dit gebrek was weggenomen, kon hij zijn
vliegtocht naar Soesterberg voortzetten.

(Het terrein waarop het vliegtuig landde hoorde bij de Hofstede Agathastein op
Polanerzandweg 4, waar Jan Verweij van 1918 tot 1928 boerde. Later woonde
de familie Nap op deze boerderij totdat de boerderij werd gesloopt. Het gebeurde dus ergens in de buurt van de latere A12.)
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Woerdensch Weekblad 1926
LINSCHOTEN –Door het schrikken van den hit, geraakte j.l. Woensdagavond,
hit, wagen en bussen met melk van den melkverkooper A.v.W. in de Vinkenbuurt in ‘de Linschoten’ te water. Met vereende krachten waren hit, wagen en
bussen spoedig weder op het droge. Behalve eenige materiële schade aan het
tuig liep dit ongeval goed af.
LINSCHOTEN- De heeren C. Pauw Jzn. en G van der Louw hebben bedankt als
Brandmeesters aan de Hoogenboom.
LINSCHOTEN- De heer G. van der Valk Bouman is bij besluit van den Minister
van Justitie d.d. 6 januari benoemd tot voorzitter der Commissie van Toezicht
over de Tuchtschool te Montfoort.
En dan is het bijna zover in januari 1938
LINSCHOTEN- De Oranje Vereen. Oranje Nassau heeft het volgende programma voor de a.s. blijde gebeurtenis bekend gemaakt. Direct na het bekend
worden der geboorte: een half uur klokgelui, daarna vreugde schoten bij het
Gemeentehuis met officiële bekendmaking door den burgemeester vanaf het
bordes. Herauten zullen de tijding door de gemeente verspreiden. Op den nationalen feestdag om 9 uur voorm. Kinderoptocht naar Gemeentehuis, vooraf
gegaan door herauten. Wilhelmus. Toespraak door den Burgemeester. Daarna
traktatie der kinderen in de O.L.school, tusschentijds zingen van liedjes, enz. ‘s
Avonds na de nationale feestdag om 7 uur Muzikale rondgang door het dorp en
lampionnenoptocht, daarna muziek door muziekvereeniging Exelsior uit Woerd
op het dorpsplein.
De kinderen worden verzocht zelf hun lampion mede te brengen.
Woerdensch Weekblad, November 1937.
LINSCHOTEN- Op initiatief van Mevr.
Van der Valk Bouman, heeft zich in
deze gemeente een comité gevormd
bestaande uit de dames Van der Valk
Bouman, Van den Berg, Vlooswijk,
Van Delen, Van Amerongen, Hildebrand, Hoogendijk en Lekkerkerk,
met het doel om ter gelegenheid van
de aanstaande blijde gebeurtenis
in het Vorstelijk Gezin, een gave te
schenken, aan die gezinnen in deze gemeente, waarin omstreeks denzelfden
tijd een gezinsvermeerdering plaats heeft. Hiervoor zullen in de loop der volgende week gelden worden ingezameld. Het zal wel niet nodig zijn deze collecte nog bij de lezers extra aan te bevelen. Het beoogde doel zal een ieder zoo
sympathiek zijn, dat allen hiervoor gaarne een offer, hetzij groot of klein zullen
willen brengen. Zij die in aanmerking wenschen te komen voor het ontvangen
van eenige goederen of i.d., worden verzocht zich bij een van de genoemde
dames aan te melden, met opgave van hetgeen, waaraan behoefte bestaat.
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