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15e jaargang no. 1 maart 1979 

DE DRIE TUFSTENEN GRAFKISTEN ONDER DE ZUIDELIJKE 
SCHIPMUUR VAN DE NED. HERVORMDE KERK TE LINSCHOTEN ') 

door P.C. Beunder 

Inleiding 

Tijdens de aanvangstwerkzaamheden, behorende bij de restauratie van de bergingsruimten naast de 
toren en het schip van de Ned. Herv. kerk (oorspronkelijk de St. Jan genoemd, op grond van wijding 
aan Johannes de doper), had schrijver dezes reeds herhaalde malen zijn belangstelling voor de 

) geschiedenis van het gebouw getoond door het doen van enkele waarnemingen. Vanuit de 
archeologische werkgroep van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, waar schrijver dezes deel 
van uitmaakt, was met hetzelfde oogmerk, aan de uitvoerder van de restauratie-werkzaamheden de 
heer M. Jumelet, aangeboden bij eventuele graafwerkzaamheden in verband met restauratiewerk 
hand- en spandiensten te mogen verrichten om zodoende tegelijkertijd zo mogelijk, veel 
waarnemingen t.a.v. de geschiedenis van het kerkgebouw te kunnen doen en deze vast te leggen 2). 
Een van deze objecten was de uitgraving en berging 3) van een aangetroffen grafkist bestaande uit 
tufstenen platen 4), juist aan de buitenzijde tegen de zuidgevel van het kerkschip, direkt ten westen van 
de zuideringang, gedeeltelijk onder de eerste steunbeer ten westen van genoemde ingang 5). 
De zuidgevel vertoonde op deze plaats het dieptepunt van een ernstige verzakking, die veroorzaakt 
moet zijn door de beroering van de grond en de holte-vorming bij de plaatsing van de grafkist en de 
hieronder liggende grondlagen, waarin gedeelten van de grafkist en het bijbehorende skelet met nog 
onderliggende andere skeletdelen, kennelijk van oudere begravingen, door het gewicht van de muur 
waren weggedrukt. 
Een en ander kwam voorts tot uiting in een sterk naar buiten overhellen van de zuidgevel. Op deze 
plaats met een maximum aan de muurplaat van ongeveer 60 cm, hetgeen aanleiding was voor 
funderingsonderzoek naar de oorzaak van dit ongerief. 
Toen men korte tijd later, in mei 1976, overging tot het slechten van een groot gedeelte van deze 
zuidgevel, over 9,40 meter, en het egaliseren van een nieuw funderingsvlak, een tiental cm onder de 
onderste steen van de oude fundering, tesamen met het uitgraven van een ruimer vlak tot op hetzelfde 
niveau voor een nieuwe steunbeer (oostelijk van de steunbeer, die bij de grafkist hierboven ter sprake 
kwam), kwamen gedeelten van een tweede en derde grafkist aan het licht (zie afbeelding 2 en 10). 
Grafkist 2 lag nog in z'n geheel buiten de kerkmuur, hoewel dicht er tegenaan. Grafkist 3 lag in z'n 

igeheel onder de kerkmuur 6). 
Hoewel het technisch mogelijk was, grafkist 2 te ontgraven en te bergen, werd op voorstel van de 
schrijver hiervan afgezien, omdat zijns inziens een en ander nauwelijks een bijdrage zou'vormen voor 
aanvulling van de historische gegevens en hij bovendien de gevolgde opgravingstechniek, toegepast bij 
grafkist 1 (grotendeels door hemzelf uitgevoerd), niet in zo korte tijd, op specifieke vraagpunten 
ingesteld, zou kunnen verbeteren. 
Aldus blijft grafkist 2 onaangeroerd, behoudens een klein gedeelte dat onder de nieuwe 
funderingsplaat van de steunbeer verdween. Grafkist 3 ligt voor een klein gedeelte onder de 
funderingsplaat voor de nieuwe zuidmuur en voor de rest onder de oude fundering daarvan. 
Met de opmerking, dat zowel in de vulling boven grafkist 1, als in de kleistrook tussen de onderste 
muurfunderingssteen en grafkist 3 in de schone gelige klei, naast verspreide brandsporen enkel en 
alleen een aantal snippers Paffrath-aardewerk en een scherfje Andenne-aardewerk werden 
aangetroffen, die een sleutel vormen tot een mogelijke datering van begravingen en zuidgevel van het 
kerkgebouw, waarop ik nog even wil ingaan in de slotopmerkingen, wil ik de inleiding besluiten om 
vervolgens aandacht te schenken aan aspecten van situering en ontgraving van de grafkisten. 



afh. I. Zuidgevel St. Janskerk Linseholen; gedeelte kerkschip toestand voor de restauratie. 



De grafkisten en bijbehorende vondstjes. 
Grafkist 1; zie afbeelding 2 t/m 8. 
Deze bestaat uit een tiental tufsteenplaten met een nominale afmeting van ca 50 x 30 x 10 cm. De platen 
zijn los tegen en naast elkaar geplaatst. Kennelijk heeft men bij de begraving eerst het lichaam ter 
plekke in de uitgraving neergelegd en daarna de platen rond het lichaam, afgestemd op de vorm en 
afmeting, gegroepeerd. De binnenwerkse lengte van de grafkist meet ongeveer 190 cm, welke lengte 
hoegenaamd geheel door het lichaam wed ingenomen (!). 
Bij het begraven moet men oudere ter plaatse aanwezige begravingen hebben gestoord, getuige het feit 
dat zowel naast de schedel en ter hoogte van het bekken, direkt onder het skelet (dus tweemaal) een 
losse schedel in rechtopstaande stand met enkele zware pijpbeenderfragmenten werden aangetroffen. 
Het skelet (met de voeten naar het oosten) lag met gekruiste armen over de borst en de schedel lag op de 
linkerzijde, de gezichtskant dus naar het noorden gewend. 
De noordwand van de grafkist was aan de westzijde door het gewicht van de (primaire) steunbeer met 
aanhangende muur, ca 17 cm omlaag geduwd. Het skelet werd in zijn geheel vrijwel beneden de 
onderzijde van de tufsteenplaten aangetroffen, eensdeels eveneens het gevolg van de erop uitgeoefende 
druk, alsmede waarschijnlijk het gevolg van de losgewoelde grond, behorende bij de genoemde oudere 
begravingen 7). 
De grond die in de grafkist werd aangetroffen verschilde niet met de grondsoort die erboven nog 
aanwezig was; te omschrijven als gelige, enigszins humeuze, maar tamelijk vette klei. Hierin werden 
enkele snippers Paffrath-aardewerk en een fragment Andenne-aardewerk (ongeglazuurde, lichtgele, 
zachte waar) aangetroffen. 
Het laten staan van een profieldam bij de uitgraving van de grafkist, leverde de waarneming van een 
strookvormige band van venige klei op (donkerbruine aftekening), die wellicht als de restanten van een 
houten dekplaat moeten worden gezien 8). 
Bij de horizontale (minutieuze) afvlakking van de profieldam werden even boven de venige zone ter 
plekke van de borst, twee cirkelvormige aftekeningen waargenomen, concentrisch gegroepeerd, de 
buitenste met een doorsnede van ca 16 cm, de binnenste met een doorsnede van ca 11 cm. de dikte van 
de cirkelrand bedroeg ongeveer 1 cm. Misschien de restanten van een (tweetal) houten schotel(s) of 
ringen of reliefversieringen op het houten deksel (?). 
Op dezelfde plaats even onder de venige zone, werd net boven het skelet, een sterk gecorroreerde en 
daardoor beschadigde zilveren penning geborgen. De maximale doorsnede ervan bedroeg 1,35 cm, de 
dikte minder dan 0,1 cm. Het gewicht (na reiniging) was 0,20 gram. 
Het betreft hier een penning (denier) van een zeer licht type. De voorzijde toont een ongedekte kop 
naar rechts, binnen een soort stippelrand, met ter hoogte van het oog een stervormig figuurtje. Er is 
geen (waarneembaar) omschrift aanwezig. De keerzijde toont een Grieks kruis met aan de uiteinden 
gevorkte armen. Tussen de armen sikkelvormige maantjes, alles eveneens binnen een stippelrand, 
zonder omschrift daarbuiten. 

m==> 
Weggebroken gedeelte van de zuidelijke schipmuur met 
aangegeven ligging van de (gedeelten van) drie 
grafkisten eronder. 

geslecht muurgedeelte 

.f -). + + + ondergronds aanwezige, met de muur verbonden, 
primaire steunbeerfundering 

1 
_j m 

bij de pijl, koude aanbouw van schipmuur en meest 
westelijk travee van het schip, wat één geheel vormt 
met de westgevel en torenmuur. 

Afb. 2 



afb. 3. Grafkist 1 blootgelegd, maar nog niet uitgegraven. Men lette op de fasering in de beerfundering, de 
verzakking van deze fundering tesamen met de noordwand van de grafkist en de kleilaag onder de beerfundering. 

afb. 4. Grafkist l tijdens de uitgraving met behulp van eenprofieldam; de onderste steunbeersteen ligt nog in situ, de 
behakking van de noordwesthoek van de kist is goed zichtbaar. 

afb. 5. Detailopname van de oostzijde van de profieldam, ter hoogte van het heupbekken van het skelet. De 
panchromatische film laat de strookvormige verkleuring in de klei-opvulling van de grafkist haast niet zien. 



Een identiek exemplaar van deze munt is afgebeeld bij Van der Chijs, plaat 35 nr. 3. Uit de tekst, 
aangevuld met verbeteringen en aanvullingen, alsmede uit de omschrijving van de aanverwante 
munttypen, krijgt men de indruk te doen te hebben met een grafelijke munt, uit de 12e eeuw, mogelijk 
de eerste helft van de 12e eeuw (gravin Petronella en graaf Dirk VI), vermoedelijk geslagen in 
Friesland, met inbegrip van West-Friesland 9). 

Eerst 12 cm boven de bovenzijde van de tufsteenplaten, werd de onderste (bak)steen van een (primaire) 
steunbeer van de kerkmuur aangetroffen. De constructie van de muur- (met enkel aan de buitenzijde 
een (getande) voeting) en steunbeerfundering is te omschrijven als gestapelde kloostermoppen (inde 
onderste lagen) met een afmeting van ca. 30 x 14x7 cm. Aan deze stenen werden echter sporen van 
kalkspecie aangetroffen, zodat deze stenen in de constructie als secundair gebruikt moeten worden 
aangeduid. 
Eveneens werden kalkspecie-sporen aangetroffen in de onmiddellijke omgeving van de bovenzijde van 
de tufsteenplaten, die de noord-westelijke hoek van grafkist 1 uitmaken. Van deze tufsteenplaten nu is 
(toevallig (?) maar wel opvallend) ongeveer 1 '/2 cm afgehakt over een gedeelte, of misschien moeten we 
stellen ruw gehakt, zie afbeelding 7. 
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93 cm beneden het 
loopvlak ter plekke of 
206 cm beneden bovenkant 
van de vloer in het koor. 

0 10 20 30 cm 
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po; 
Aanzicht van de oostzijde van de profieldam in grafkist 1, ter hoogte van het (heup)bekken. 

)WW 
" * * ' veenzone in de opvullingsklei 

aangegeven hoogte van de cirkelvormige aftekeningen boven de borst 

C"? (~\ enkele stukjes Paffrath- en Andenneaardewerk 

aangegeven hoogte-ligging van de onderste funderingssteen van de primaire 
steunbeer afb. 6 

Bij de pijlpunt: aangegeven hoogte van de aangetroffen penning boven de borst. 

Grafkist 2 en grafkist 3; zie afbeelding 2 en 9. 
De aanzetten hiervan werden aangetroffen bij het uitzetten en lichtelijk uitgraven vaneen bouwniveau 
voor de fundering van het nieuw te bouwen gedeelte van de zuidelijke schipmuur. De oude muur was 
daar immers geslecht, als gevolg van verzakking en overhanging, die veroorzaakt werd door de 
voorafgaande begravingen, waaronder die met behulp van grafkist 1. 



Voor zover zichtbaar was het materiaal en de dispositie hier geheel identiek aan dat van grafkist 1. De 
aangetroffen fragmenten van grafkist 2 die nog buiten de muurfundering gesitueerd lagen, werden 
gekenmerkt door een hoger situeringsniveau, zodat ook hier sprake is van een flinke samendrukking 
van het oorspronkelijk funderingsniveau, de reden immers waardoor de totale vernieuwing van het 
opgegeven muurgedeelte noodzakelijk was geworden. 
Tussen de onderste funderingssteen van het in aanzicht gekomen gehandhaafde oostelijke gedeelte van 
de zuiderschipmuur en de bovenkant van de tufsteenplaten van grafkist 3, was eveneens een pakket van 
ongeveer 8 cm gelige klei aanwezig, waarin verspreide brandsporen werden aangetroffen en enkele 
stukjes Paffrath-aardewerk. De muurconstructie hier was gelijk aan die naast en boven grafkist 1: 
gestapeld, maar door kalkspecie-sporen als secundair gebruikt gekenmerkt, materiaal. 
Zoals gesteld in de inleiding werd het vrij liggende gedeelte van grafkist 2 niet ontgraven. Gezien de 
problematiek ten aanzien van de chronologie van de diverse gegevens met betrekking tot de 
bouwgeschiedenis, die bij de recente restauratie aan het licht zijn gekomen is het bovendien prettig te 
weten, dat ter mogelijke aanwending nog een vrijwel complete grafkist tot en met de bovengrond in situ 
voorhanden is. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat een in de opgravingsput van grafkist 1. in het oostwandprofiel 
vooruitstekend tufsteenbrok, (zie afb. 2 en 7) mogelijk deel zou kunnen uitmaken van grafkist 2. 

7 - . " •?:• 

afb. 7 Ontgraven grafkist 1, voorafgaand aan de berging van de samenstellende delen en het skelet. 

afb. 8 Voorzijde penning (denier): Ongedekte kop naar rechts in soort stippelrand. zonder omschrift. Ter hoogte 
van het voorhoofd binnen de rand een stervormig (munt)tekentje. 

afb. 9 Keerzijde penning: Grieks kruis met gevorkte uiteinden, tussen de armen (in totaal vier) sikkelvormige 
maantjes, alles binnen soort stippelrand. 



De muurscheiding van het toren-belendend schiptravee met de (geslechte) 
zuiderschipmuur; zie afbeelding 2 en 10. 
Het gedeelte van de zuidelijke muur van het kerkschip, dat vanaf een nieuwe fundering werd 
opgetrokken, eindigde aan de westzijde bij een zogenaamde koude las in de schipmuur. Hier bevindt 
zich eveneens de (oostelijke) egge van het meest westelijke muurgedeelte van het schip, wat qua 
bouwconstructie één geheel vormt met de westgevel en de torenmuur. Deze muurconstructie 
onderscheidde zich van de geslechte schipmuur dooreen dubbele tanding aan devoeting(de muur van 
het schip was alleen aan de buitenzijde over een zestal lagen steen getand) en door een diepere 
fundering van ca. 16 cm, zijnde twee steenlagen. De zelfkant van deze muur toonde tussen de stenen, 
uitgedrukte specieresten, die vlak, verticaal en samengedrukt opgehard waren. De bouw van deze 
muur moet derhalve wel later plaats gehad hebben, dan het gedeelte van de schipmuur, dat bij de 
onderhavige restauratie werd geslecht. 

Slotopmerkingen 
Afgezien van de aanwezigheid van de penning in grafkist 1, valt over de aard en hoedanigheid van deze 
begraving weinig te zeggen; het gebruik van een gestapelde tufstenen grafkist in samenhang met de 
munt zou een zekere (profane) welgesteldheid kunnen suggereren. 
Opvallend is wel het lineair verband van de drie grafkisten; het is zelfs goed mogelijk dat de rij van 
grafkisten aan weerszijden met een of meer exemplaren moet worden uitgebreid. 
De vondst van een identieke tufsteenplaat binnen de kerk in de buurt van het zuidertransept, doet 
zulks zelfs enigermate vermoeden, al is de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze steen deel uitgemaakt 
kan hebben van het eventueel binnen de muur uitstekende, oostelijke uiteinde van grafkist 3. 
Door vergravingen binnen en buiten de kerk ten behoeve van het begraven van de doden, is het 
oorspronkelijke aantal grafkisten niet meer na te gaan. 
Het lineaire verband suggereert enigszins een grotere samenhang binnen een geordend geheel, die 
mogelijk in verband staat met de aanwezigheid van een bedehuis, mogelijk iets noordelijker gesitueerd. 
Deze gedachte vindt enige ondersteuning in de aangetroffen (kennelijk geruimde) begravingen onder 
grafkist 1. 
De datering van de drie begravingen wijst door de vondst van de penning en de genoemde 
aardewerkfragmenten naar de twaalfde eeuw, mogelijk de eerste helft van de twaalfde eeuw: de wijze 
van begraven, in gestapelde tufsteenkisten, sluit hierbij goed aan. 
De interpretatie van deze gegevens tesamen met de beschreven waarnemingen aan het muurwerk van 
de boven de grafkisten opgetrokken zuiderschipmu(u)r(en) is uiterst complex en voor veel discussie 
vatbaar. Ik zou er nog het volgende over willen opmerken. 
De ligging van de drie grafkisten tesamen met de brandsporen en de diepstliggende begravingen 
suggereren een of ander opgaand werk tijdens de twaalfde eeuw, hetwelk gevolgd moet zijn door 
afbraak of verwoesting en terpverhoging. 
In de dertiende eeuw kan de nu geslechte zuidgevel zijn opgetrokken; de grootte van de gebruikte 
baksteen hiervoor wijst eerder naar de tweede helft van de dertiende eeuw. (de ruwgehakte 
grafkisthoek, die naar een tussenfaze wijst, zou dan voor de mogelijke continuïteit moeten zorgen). 
Mogelijk is er dan sprake van bouw en herbouw (door verzakking of verwoesting), vanwege de 
aanwezigheid van secundair gebruikte baksteen in het muurwerk en de kalkspeciekruimels onder de 
steunbeerfundering boven grafkist 1 tesamen met de fasering in de constructie van de genoemde 
steunbeerfundering. 
De teruggevonden resten van kleine nisvormige vensters in het opgaande werk van de muur 
verminderen de binnensluipende twijfel aan deze veronderstelling, die immers veroorzaakt wordt door 
een zekere veelheid van waargenomen facetten, over de beperkte omvang en oppervlakte van de 
waarneming en het onderzoek. 
Kort daarop moet de kerk in westelijke richting zijn uitgebreid en van een toren zijn voorzien. 
De verwoesting van 1484 is in het door mij onderzochte gedeelte archeologisch niet goed aantoonbaar. 
deze moet behalve aan de toren en de aansluitende delen van de westgevel ook aan het onderhavige 
gedeelte van de zuidelijke schipmuur zijn voorbijgegaan. 
De immense verzakking van dit muurgedeelte, die daardoor zijn beslag kon krijgen, moet de in deze 
opmerkingen aangedragen zienswijze, ondersteunen. 



afb. 10. Gedeelten van grafkist 2 (rechts) 
en 3, die boven het nieuw uitgegraven 
funderingsvlak uitsteken, gezien naar het 
zuiden. 

afb. II. Kopse kant van een muurschei
ding in de zuidgevel tussen hel afgebroken 
gedeelte en het meest westelijke travee 
tegen de toren. De diepte van de fundering 
loopt twee lagen onder hel nieuw uitge
graven vlak op de voorgrond door (gezien 
naar het westen). 



Literatuur in verband met het onderwerp: 

Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundig Bond, jgr. 76 (1977) afl. 1 pag. 38 en 39. 

Chijs, P.O. van der - De munten der voormalige graafschappen Hol landen Zeeland ...., Haarlem 1858; 
herdruk Overdinkel 1973. 

Kruithof, P.A. - Enkele flitsen uit het Kerkelijk en geestelijk leven te Linschoten, in hoofdzaak de 
laatste 70 jaren, 1962 (18 pagina's tellend stencil). 

Noten: 
') Foto's en tekeningen zijn van de schrijver. 
2) Het is hier de plaats om te releveren aan de prettige samenwerking die tussen de leden van de archeologische 

werkgroep en de heer M. Jumelet aanwezig was. Een meer dan gewone belangstelling voor de historie van het 
kerkgebouw bij de uitvoerder maakte het mogelijk dat de werkgroep wel haast een maximum aan gegevens over 
de bouwgeschiedenis kon verzamelen. Zo werd er samengewerkt bij het graven van funderingsversterkingssleu-
ven aan de binnenzijde van het kerkgebouw langs de noord- en zuidgevel, van waaruit nog enkele kleine 
insteken in het kerkschip konden worden gemaakt. Ook werden, aldus doende, in het noordertransept, nog 
enkele vloerniveaus onder het recente loopvlak vastgesteld. 
Dat de hieruit verzamelde gegevens, tesamen met de talrijke aspecten van bovenbehandelde waarnemingen en 
onderzoek, niet konden leiden tot een samenhangend geheel, doet geen afbreuk aan de gevolgde werkwijze van 
het doen van zo veel mogelijk waarnemingen en het controleren en vastleggen hiervan. Het doet hier zelfs 
minder ter zake, dan dat het enigszins de incompetentheid van de schrijver illustreert, die zich (nog) niet in de 
gelegenheid zag, door min of meer uitgebreide bronnenstudie, de gewenste geleding, zo mogelijk, aan te 
brengen. 

') Op 30 april 1976. 
") Van genoemde grafkist wordt gewag gemaakt in een restauratie-bericht t.w. in het archeologisch nieuws van het 

bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond jgr. 76 (1977) afl. 1 pag. 39. 
5) Zie afbeelding 2 en 3. 
6) Dit valt op te maken uit de ligging van het waargenomen gedeelte. 

Een zonder meer aangetroffen tufstenen plaat bij het verwijderen van vloer en bovengrond in de omgeving van 
het zuidertransept, zou van deze grafkist afkomstig kunnen zijn. 

7) De conservatie-toestand van het skelet was zeer slecht. Niet dan met grote moeite konden de bestbewaarde 
gedeelten worden geborgen. 
Deze zijn doorgezonden naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Een controlerende 
datering en mogelijke andere gegevens uit het onderzoek hiervan verkregen, zijn tot op heden niet ontvangen. 

8) De mededeling gedaan in het archeologisch nieuws van het Bulletin K.N. O.B. 76(1977) 1 pag. 39, dat de grafkist 
afgedekt geweest zou zijn door schuin tegen elkaar gezette tufsteenplaten, is helaas door de waarneming niet 
bevestigd. Ook niet door aanzetten, restanten of overtollig aanwezige tufsteenfragmenten. 
Het feit echter dat in het algemeen een dusdanige afdekking frequenter pleegt voor te komen, dan die door 
middel van een zwaar houten deksel, zou mogelijk kunnen worden bevestigd. 
Ook de vermeende afwezigheid van de afsluitplaat aan het hoofdeinde, in dezelfde alinea van het geciteerde 
bericht, berust op een misverstand, wellicht veroorzaakt door de iets diepere ligging door verzakking. 

9) Een welwillende mededeling van Dr. Enno van Gelder maakte duidelijk, dat de oudtijdse gegevens van Van der 
Chijs, nog niet verder zijn aangevuld. 



RESTAURATIE NED. HERVORMDE KERK TE LINSCHOTEN (1974-1977) 
door ir. R. Apell 

Het is aardig het prae-advies te lezen, dat werd uitgebracht door de directeur van het Rijks Bureau voor 
de M onumentenzorg in 1920 ter gelegenheid van het eerste subsidieverzoek voor de restauratie: van de 
Ned. Hervormde Kek te Linschoten. Hierin wordt een subsidieverlening bepleit, voornamelijk op 
grond van het in het hiernavolgende citaat genoemde argument; ...,,Ook de zo goed als zekerheid, dat 
het kerkje, wanneer het niet hersteld wordt, mettertijd door een lelijke kerkschuur zal worden 
vervangen, maakt het m.i. gewenscht dit enige gebouw, dat aan het dorp nog zekere aantrekkelijkheid 
geeft, in stand te houden ..." 
De tijd van de Bescherming van Stads- en Dorpsgezichten ligt hier nog in de verre toekomst; en in de 
eigentijdse architectuur, die in die periode een belangrijke opleving kent en een hoog niveau bereikt, 
wordt weinig vertrouwen gesteld  
De Minister is echter niet bereid een subsidie te verlenen. In 1922 adviseert de directeur van het Rijks 
Bureau zelfs ,,In de moeilijke tijden, waarin wij thans verkeeren, meen ik dat het gebouw moet worden 
prijsgegeven". Dit, omdat restauratie van de kerk ook nodig zou zijn „om het behoud van de werkelijk 
zeer mooien toren te verzekeren". 
In de loop van de 20-er jaren wordt de kerk zonder rijkssteun toch „gerestaureerd", of beter is „gemo
derniseerd". Enkele van de toen aangebrachte wijzigingen door architect Herman van der Kloot 
Meijburg zijn bij de laatste restauratie door diens zoon weer ongedaan gemaakt. 
De geschiedenis van de jongste restauratie begint in 1968. Op 26 april van dat jaar stuurt de 
Kerkvoogdij een subsidieverzoek in voor de restauratie van de kerk. Totale kosten: f 335.000,—. 
Op 19 november 1969 wordt hierop door de Hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (C.R.M.) gunstig geantwoord met een subsidietoezegging, betaalbaar in de jaren 
1976 en 1977 (!). 
Hierop antwoordt de Kerkvoogdij in februari 1970 dat zij onder die omstandigheden niet aan haar 
eigen financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en verzoekt eerdere betaalbaarstelling van het 
subsidie. Het antwoord van de Hoofddirecteur houdt wel een verhoging van het subsidiepercentage 
van 50 naar 55 in, doch geen vervroeging van de betaalbaarstelling. 
Op 8 september 1972, als de restauratie vanwege de moeilijke financiële positie van de Kerkvoogdij nog 
niet is aangevangen, komt een bericht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, waarin wordt medegedeeld, dat gezien de zeer beperkte geldmiddelen, welke 
voor restauraties ter beschikking staan, het in het vooruitzicht gestelde subsidie wordt ingetrokken. 
Deze mededeling wordt in Linschoten uiteraard met grote ontsteltenis ontvangen. 
Er volgt een periode van intensief overleg en correspondentie met de Rijsdienst. Dit resulteert in een 
hernieuwde toezegging, bij brief van 7 februari 1974, opgrond van het oude bedrag. Dit bedrag zal niet 
kunnen worden verhoogd, zodat verzocht wordt een op dit bedrag afgestemd restauratieplan te laten 
opstellen. Besloten wordt, alleen het koor van de kerk aan te pakken. Op 11 juni 1974 wordt het werk 
aanbesteed. De fa. Huurman te Delft is de laagste inschrijver en begint onmiddellijk na de 
bouwvakvakantie met de werkzaamheden. 

Ofschoon aanvankelijk werd uitgegaan van herstel van het bestaande metselwerk d.m.v. inboeten en 
aanvullen, bleek de kwalitatieve toestand dermate slecht te zijn, dat de restauratie van het koor op een 
algehele vernieuwing is neergekomen, met uitzondering van de kapconstructie. Hiertoe zij de muren 
per verticale strook ter breedte van één travee afgebroken en onmiddellijk daarna nieuw opgemetseld. 
Door deze werkwijze kon het oude, enigszins scheefgezakte karakter van de muren behouden blijven. 
De vensters werden op de grond van de gegevens uit het oude bestek uit 1627 en vondsten in het werk, 
gereconstrueerd. 
In de Noordgevel werd een doorgang gemaakt t.b.v. een inde toekomst te maken verbindingsgang met 
het ten noorden van de kerk gelegen kerkelijk Centrum. 
Op 14 december 1974 doet de Kerkvoogdij opnieuw een beroep op de Rijksdienst met betrekking tot de 
voortgang van de restauratie. Na de voltooiing van de restauratie van het koor zal er ook iets gedaan 
moeten worden aan het schip, teneinde een bruikbaar geheel te verkrijgen. Uitbreiding van het aantal 
lidmaten heeft de beschikbare kerkruimte (alleen het schip) te klein gemaakt en men wil graag het koor 
erbij trekken. 
Hiertoe is het nodig, dat de houten scheidingswand tussen schip en koor verwijderd wordt. Deze wand 
is voorzien van een negentiende eeuwse beschildering van tiengeboden borden, terwijl de preekstoel er 
in is opgenomen. Hierdoor vormt het interieur van het schip een harmonisch geheel: enerzijds het 
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Toren Ned. Hervormde Kerk vóór restauratie van de kerk. 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 
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Exterieur koor en zuidgevel na de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 

Interieur van de kerk vóór de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 
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Aanzicht preekstoel en schotwerk in triomfboog gezien vanuit het schip, tijdens de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 

Exterieur van het koor van de kerk vóór de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 
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houten, beschilderde schot, en daar tegenover het orgelbalcon met het eveneens negentiende eeuwse 
orgel. De beslissing om het houten schot te verwijderen is door de verantwoordelijke personen van 
„monumentenzorg" met bloedend hart genomen; slechts terwille van de optimale gebruiksmogelijk
heden van het monument kon dit worden verantwoord. 
Alvorens het zover was moest er echter nog zeer veel gesproken, besproken, afgewogen en 
gecorrespondeerd worden; eerst op 9 juli 1975 komt een verlossende uitspraak van Monumentenzorg 
uit Zeist: er zal gesubsidieerd worden in de kosten van de aanpassing van het schip aan het koor en de 
restauratie van het meubilair. 
Spoedig daarna wordt een begin met de werkzaamheden gemaakt. Het meubilair wordt uit de kerk 
genomen en, voor zo ver van monumentale waarde, naar de werkplaats van de fa. Huurman te Delft 
getransporteerd teneinde gerestaureerd te worden. 
Na de ontmanteling van het schip blijkt al gauw de desolate toestand waarin dit, bouwtechnisch gezien, 
verkeert. 

Een opknapbeurt heeft geen enkele zin indien niet ingrijpende voorzieningen worden getroffen aan 
fundering, muren en kap. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt nu voor het feit geplaatst 
dat algehele restauratie de enige oplossing zal zijn om uit de impasse te komen. Het groene licht 
hiervoor wordt bij de brief van 19 maart 1976 gegeven. Hiervóór had de Kerkvoogdij reeds besloten 
met de werkzaamheden door te gaan op basis van vóórfinanciering. 
Als onderdeel van het onderzoek naar de constructieve toestand wordt de fundering ontgraven. 
Eerst van de zuidgevel, aangezien deze de ernstigste verzakking vertoont, daarna van de noordgevel. De 
verzakking in de zuidgevel blijkt in hoofdzaak te zijn ontstaan doordat deze muur gemetseld is opeen 
tufstenen sarcofaag, die door de grote druk gekanteld is. Deze sarcofaag is na de restauratie opgesteld 
in de kerkruimte. 
De graafwerkzaamheden worden gecombineerd met een archeologisch onderzoek. 
Het houten tussenschot, tussen schip en koor, blijkt bij de sloop enkele verrassingen te bevatten, 
behalve een ouder, vermoedelijk achttiende eeuws schot, is er ook een restant van een houten koorhek 
in opgenomen. 
In de zuidgevel wordt een bouwspoor van het oudst aanwezige raamtype zichtbaar gemaakt. Dit raam 
correspondeert met de lage dakvoet, de hierbij behorende daklijn tekent zich aftegen de westmuur van 
het schip. Het bleek noodzakelijk te zijn de gehele Zuidgevel, met uitzondering van de meest westelijke 
en de meest oostelijke travee, geheel nieuw op te metselen op een nieuwe fundering. 
In afwijking van het eerder goedgekeurde restauratieplan wordt het zg. noordelijke „transept" 
gereconstrueerd naar de toestand van vóór 1922, dit naar aanleiding van de vondst van een 
opmetingstekening uit die tijd in het archief van de architect, de heer van der Kloot Meijburg. 
Hierdoor ontstaat een verantwoord gerestaureerd geheel, waarbij niet teruggegrepen hoeft te worden 
naar vage veronderstellingen, over de vraag hoe deze hoek van het gebouw er ooit uitgezien zou 
hebben. 
Eveneens in afwijking van de eerder gemaakte plannen wordt na uitvoerige discussie en zelfs een 
formele procedure besloten de beide aanbouwtjes ter weerszijden van de toren, te handhaven en te 
restaureren; voornamelijk op grond van stedebouwkundige argumenten. Deze gebouwtjes krijgen een 
bestemming als berging en garderobe-toiletruimte. 
Hiervoor zou bij afbraak ervan in de kerk geen plaats zijn geweest. 

De kap op het schip is in de 20-er jaren van onze eeuw in de vorm gebracht van een zg. „mansardedak." 
Bij de restauratie wordt dit weer een zadeldak, waardoor de kerk een veel krachtiger silhouet krijgt 
in het dorpsgezicht. 
Tegen het einde van de kerkrestauratie besluit de Gemeente Linschoten, als eigenaar van de toen 
aansluitend over te gaan tot de restauratie van het torenportaal. Tegen de noordelijke muur in het 
torenportaal worden restanten gevonden van muurschilderingen, welke zijn geconserveerd. 
Op 27 maart 1977 wordt de kerk van Linschoten na de restauratie feestelijk in gebruik genomen. De 
totale restauratiekosten hebben bedragen f 1.521.887,97, dit is ruim vier-eneen-half maal zoveel als de 
begroting in 1968 aangaf Het resultaat is alleszins de moeite waard te noemen, en de kerk zal 
hopelijk de Hervormde Gemeente van Linschoten tot in lengte vanjaren trouwe diensten bewijzen. 
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Exterieur van loren en kerk na de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. ^Monumentenzorg) 
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Interieur van de kerk na de restauratie, 
(foto Rijksdienst v.d. Monumentenzorg) 
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HET ORGEL VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE LINSCHOTEN ) 
door Drs. F.W. Huisman 

De orgelgeschiedenis van de hervormde gemeente van Linschoten begint officieel op 17 februari 1826. 
Op deze dag hielden de Kerkvoogden en Notabelen een gezamenlijke vergadering. De Kerkvoogden 
stelden voor om het enige jaren eerder 2) door de burgemeester van Linschoten, de heer A. van Dam, 
aangeboden kabinetorgel voor de kerk te accepteren. 
Voor het versterken en plaatsen van het orgel zou naar de mening van een geraadpleegde deskundige 
circa f 1000,— nodig zijn. Volgens de notulen werd hierop ,,met eenparigheid van stemmen besloten, 
de gemeente van dit voornemen kennis te geven en haar uit te nodigen om door ruime doch altijd 
vrijwillige bijdragen het kerkbestuur daartoe in staat te stellen waarom men eene inteekenlijst aan de 
leden der kerkgemeente zal aanbieden met vrijlating om de te verstrekken gelden desverkiezende in 
twee termijnen te voldoen. Waarna de vergadering met een blij vooruitzicht scheidde" -'). 
Op 4 augustus constateerden de Kerkvoogden en Notabelen, dat er door de leden van f450,— was 
ingetekend. Het tekort van f 550,— dacht men te vinden door het verkopen van een door de kerk 
verstrekte uitgang 4) en het afsluiten van een lening. De kosten van het bespelen en het onderhouden 
van het orgel zouden gedekt kunnen worden door een kleine verhoging van het plaatsengeld 5). 
Na goedkeuring van het voorstel der Kerkvoogden door Z.M. de Koning werd op 26januari 1827 met 
de Utrechtse orgelmaker Abraham Meere Jr. een contract afgesloten voorde plaatsing van het orgel. 

lUit het contract weten we, dat het door A. van Dam geschonken kabinetorgel de volgende registers 
had: 

Quintadeen 8 voet 
Holpijp 8 voet 
Prestant 4 voet 
Fluit 4 voet 
Quint 3 voet bas 
Octaaf 2 voet 
Sexquialter 2 sterk discant 

De bouwer van dit orgel wordt niet vermeld. De dispositie geeft aanleiding om te denken, dat het de 
Amsterdamse orgel- en clavecimbelmaker Deetlef Onderhorst is geweest 6). 

Met Meere werd overeengekomen om het aantal registers uit te breiden. 
Een Prestant 8 voet bas en een Mixtuur 3,4,5 sterk werden aan het orgel toegevoegd. Bovendien werd 
een zogenaamde pianotree gemaakt, die gebruikt kon worden om enige registers af te zetten zonder 
met de hand de registerknoppen in te hoeven schuiven. Deze met de voet te bedienen tree werd 
toegepast voor de tussen- en naspelen van de psalmen en gezangen. Ook werden twee nieuwe 
blaasbalgen gemaakt. Tegen het kabinet werd een nieuw orgelfront aangebracht, zodat het instrument 
niet meer als een huisorgel herkenbaar was. De nieuwe Prestant 8 voet bas werd in dit front geplaatst. 
Onder en boven deze frontpijpen werd verguld lofwerk aangebracht. Het front rustte op een console 
van acanthusblad. Aan de console werden twee festoenen, uit bladmotieven samengestelde 
ornamenten, bevestigd. De drie beelden op de orgelkas en het aangehangen pedaal werden niet in het 

.contract genoemd. Uit de rekening van de orgelmaker blijkt, dat het pedaal en de beelden resp. voor 
Pf 25,— en f 60,— boven het contract werden aangebracht. 

Het aldus gemaakte orgel werd op een nieuw vervaardigd oxaal geplaatst. 
Volgens de plaatselijke overlevering maakte de dorpstimmerman Cornelis Cromwijk het oxaal 7). 
Het orgelfront en het oxaal zijn ook nu vrijwel in dezelfde staat als bij de voltooiing in 1828. Hoewel het 
contract werd afgesloten met Abraham Meere Jr. werden de daarin genoemde werkzaamheden niet 
door hem verricht. Hij overleed namelijk op 30 augustus 1827 in Rotterdam 8). 
Uit de kwitanties van 1828 blijkt, dat het zijn vader Abraham Meere Sr. is geweest, die de vergrotingen 
installatie van het orgel uitvoerde. 
Op 9 juni 1828 stelden de Kerkvoogden en Notabelen vast, dat het voor de plaatsing van het orgel 
benodigde geld al vrijwel bij elkaar was gebracht en dat de kerkelijke fondsen niet aangesproken 
behoefden te worden. Naast de ingetekende bedragen (f 436,35) en de opbrengst van de verkochte 
uitgang hadden de Kerkvoogden nog f 254,— ontvangen voor de op het kerkhof gerooide iepebomen. 
Het resterende bedrag zal men vóór de eindafrekening met Meere op 28 november wel bij elkaar gehad 

17 



hebben. De kwitantie van Meere vermeldde naast de al genoemde bedragen voor het pedaal en de 
beelden f 940,— voor de in het contract overeengekomen werkzaamheden en nog f 1,25 voor enige 
kleine dingen. Buiten de kosten van het oxaal moest de Kerkvoogdij voor de vergrotingen de plaatsing 
van het orgel dus f 1026,25 betalen. 
De ingebruikname van het orgel vond plaats op zondag 15 juni 1828. 
Frederik Nieuwenhuijsen, de organist van de Domkerk te Utrecht, bespeelde bij deze gelegenheid het 
orgel9). In een periodiek uit die tijd werd de volgende beschrijving van de ingebruikneming gegeven: 
10) 

„LINSCHOTEN, den 15denJunij 1828. Deze dag was voor onze Gemeente bijzonder aangenaam en 
plegtig, op welke wij het voorregt en genoegen hadden, ons van tijd tot tijd verbeterd Kerkgebouw, 
voor het eerst met een fraai en welluidend Orgel versierd te mogen zien. Hetzelve als een Kabinet-Orgel 
door den Wel Ed. Gestr. Heer A. van Dam, Burgemeester van deze plaats, aan de Gemeente tot een 
geschenk gegeven, hebben Kerkvoogden, na aanbieding van eene inteekeningslijst, hunne ijverige en 
welwillende pogingen aangewend, zoo in het inzamelen der vrijwillige bijdragen van meer en minver
mogenden in en buiten de Gemeente, als in het daarstellen van alles, dat tot vergrooting, verfraaijing, 
en geschikte inrigting van het Orgel, geëvenredigd met ons Kerkgebouw, noodig was en gewenscht 
werd; en is door den Heer A. Meere, Orgelmaker te Utrecht, volgens vorig gemaakt bestek van deszelfs 
daarna overledenen zoon, zoodanig vervaardigd, dat het tot roem van deszelfs Maker, in allen deele 
de goedkeuring van den Heer A.F. Nieuwenhuizen, Organist te Utrecht, heeft weggedragen, die mede j 
aan het verzoek wel heeft willen voldoen, om hetzelve bij de inwijding te bespelen, en daardoor het 
genoegen wegens dit voortreffelijk speeltuig vergrootte. 
Na vooraf bij den aanvang van ons Godsdienstig Feest eldander door het zingen van Psalm 
LXXXIV: 1 en 2. tot Gods lof en dienst te hebben opgewekt, beklom onze Leeraar C.G. van den 1 Jssel, 
den Predikstoel, en zongen wij, na het voorlezen door den Voorlezer en Voorzanger, tot voorzang den 
Csten Psalm, zonder Orgel. Na eene gepaste voorafspraak, ter opleiding om hetzelve met dankzegging 
en gebed aan God en zijne dienst toe te wijden, werd, vergezeld met het Orgel, gezongen Psalm 
XXXIII: 1 en 2, en na het gebed Psalm CL: waarop zijn Wel Eerw. tot het onderwerp zijner Verhande
ling verkoos, het tweede gedeelte van het 2de vers van den Csten Psalm: Komt voor zijn aanschijn met 
vrolijk gezang, welke Verhandeling, overeenkomstig het oogmerk onzer zamenkomst ingerigt, en 
gevolgd met bijzondere herinneringen, aanspraken en zegenbeden, beurtelings werd afgewisseld, met 
het zingen van het Iste Gezang, den CXXXVIIIsten Psalm, het 1ste vers, het XLVIste Gezang, vers 
47-52, en voor het nagebed het XCVIste Gezang, waarna alles besloten werd met Psalm XXI: 13. 
De talrijke en aanzienlijke opkomst der Gemeente, en eene groote schaar ook van elders zamengeko-
men, was een aangenaam bewijs van de belangstelling in dit ons Godsdienstig Feest" 10). 

In 1828 had het orgel de volgende dispositie: 
Prestant 8 voet Octaaf 2 voet 
Quintadeen 8 voet Sexquialter 2 sterk discant 
Holpijp 8 voet Mixtuur 3,4,5 sterk 
Prestant 4 voet Pianotree ") 
Fluit 4 voet Aangehangen pedaal 
Quint 3 voet bas Klavieromvang C-d'" l2) . 

De eerste organist was Wernand Zilver, die behalve onderwijzer ook koster, voorlezer en doodgraver 
was 13). Hij overleed in mei 1829 en werd toen opgevolgd door A. Jennée, die een jaarwedde van f 70,— 
ontving 14). 
In de dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen Sr. wordt vermeld, dat de Utrechtse orgelmakers 
C. Stulting en P. Maarschalkerweerd in 1842 een „aanmerkelijke" reparatie uitvoerden. Details 
worden niet meegedeeld. 
Slechts blijkt uit de opgave, dat de dispositie enige verandering onderging: de sexquialter is verdwenen 
en er is nu een Vox Humana 8 voet aanwezig. 
Het is zonder nader onderzoek in het Kerkvoogdij-archief niet te zeggen of twee andere mededelingen 
(de Quintadeen 8 voet alleen discant en de Quint 3 voet bas en discant) correct zijn. 
Ook D. van Rossum, orgelfabrikant in Bodegraven, schijnt nog aan het orgel te hebben gewerkt. In 
1862 schrijft hij aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Abcoude, dat hij reeds enkele orgels 
heeft geleverd, o.a. in de hervormde kerk te Linschoten , s). Het is niet bekend wanneer zijn 
werkzaamheden plaats vonden en welke omvang ze hadden. 



Bleven de orgelkas en het oxaal uit 1828 bewaard, het nu aanwezige instrument dateert uit 1971. De 
orgelmakers A.M.T. van Ingen en J .C. Sanders brachten resp. in 1910 en 1928 zulke vergaande 
wijzigingen aan dat in de jaren zestig besloten werd om een geheel nieuw orgel inde bestaande orgelkas 
te bouwen. Het werd vervaardigd door K.B. Blank en Zn. te Utrecht. Dit instrument heeft de volgende 
dispositie: 
Manuaal I Manuaal 11 

Prestant 8 voet Holpijp 8 voet Pedaal 
Roerfluit 8 voet Roerfluit 4 voet 
Octaaf 4 voet Octaaf 2 voet Bourdon 16 voet 
Gemshoorn 2 voet Sifflet 1 voet Klavieromvang C-g"' 
Mixtuur 4,5 sterk Sesquialter 2 sterk Pedaalomvang C-f 16) 

Op 15 juni 1978 was het 150 jaar geleden, dat de hervormde kerk met een orgel werd verrijkt. Op 10 
augustus gaf Gijsbert Lekkerkerker, de plaatselijke organist, onder ruime belangstelling een concert 
dat naar aanleiding van dit jubileum was georganiseerd. 

Noten 
i i) De hier gepubliceerde orgelgeschiedenis werd samengesteld aan de hand van stukken, die zich bij de 

Nederlandse Hervormde Kerkvoogdij van Linschoten bevinden. Behalve het notulenboek en het brievenboek 
van de Kerkvoogdij is dat een map met oi gelbescheiden. In deze map bevindt zich de intekenlijst uit 1826, het 
contract en de kwitantie van de orgelmakers Meere en archivalia over de werkzaamheden aan het orgel in 
1910 (van Ingen), 1928 (Sanders), en 1962-1971 (Blank). Ik was niet in de gelegenheid om dat gedeelte van het 
kerkelijk archief te raadplegen, dat zich in het Rijksarchief in Utrecht bevindt. De daar aanwezige 
correspondentie en jaarrekeningen zullen ongetwijfeld nader licht werpen op de lotgevallen van het orgel in de 
vorige eeuw. Ik ben dank verschuldigd aan P.A. Kruithof en L.C.M. Peters voor hun hulp. 

:) Brievenboek, d.d. 4 augustus 1826. 
3) Notulenboek, d.d. 17 februari 1826. Er wordt niet vermeldt wie de geraadpleegde deskundige was. Het ligt 

voor de hand om te denken aan Frederik Nieuwenhuijsen. die het orgel in 1828 bij de ingebruikneming 
bespeelde. 

4) Een .uitgang' of .grondrente' lijkt op een hypotheek. De hervormde gemeente had aan G. van Vuren in 
Snelrewaard een lening verstrekt. Van Vuren betaalde elk jaar een zogenaamde .grondrente' of .uitgang', voor 
welke betaling een stuk land van 4 Morgen borg stond. 

5) Notulenboek, d.d. 4 augustus 1826. 
6) In de Amsterdamse Courant van 15 september 1759 (nr. 111) biedt D. Onderhorst een notehoute kabinetorgel 

te koop aan, dat vrijwel dezelfde dispositie heeft als het Linschotense instrument. Nadere bijzonderheden over 
Onderhors t en zijn kabinetorgels kunt u vinden in: A.J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 
18de eeuw. Utrecht 1977. p. 250-258. 

7) Aangezien ik de in het Rijksarchief berustende archivalia niet raadpleegde kan ik deze overlevering niet 
bevestigen. 

s) W . D . van der Kleij in: de Mixtuur , nr. 13. p. 259. 
') Volgens een aantekening op de intekenlijst uit 1826 betaalde C.W. van Dam aan Nieuwenhuijsen „voor het 

inweiden des orgels" een bedrag van vijftien gulden. 
io) De Boekzaal der Geleerde Wereld 1828, deel II (juli), p. 101-102. 

I " ) In de dispositieverzameling van G.H. Broekhuyzen Sr. wordt meegedeeld, dat met de p iano t reede Quint 3', 
Octaaf 2' en Mixtuur af en aangezet kunnen worden. 

! ' ) De klavieromvang wordt genoemd in het in maart 1910 door A.M.T. van Ingen opgestelde bestek voor de 
reparatie van het orgel. In de periode 1750-1770 was deze klavieromvang gebruikelijk voor kabinetorgels. 

n) Notulenboek. d.d. 9 juni 1828. 
14) Notulenboek, d.d. 26 juni 1829. 
15) Joan Vis. De orgels in de kerken van Abcoude en Baambrugge. in: Jaarboekje van het oudheidkundig 

genootschap Nifterlake voor 1922. p. 38. 
!6) Jan Jongepier. Het orgel in de Hervormde Kerk te Linschoten. 

in: Het Orgel 70(1974), p. 21-22. 

Aanvulling Heemtijdinghen, jg. 14 no 3, oktober 1978. 

In Heemtijdinghen, jaargang 14 no 3, oktober 1978 is bij de afbeelding op pagina 33 het onderschrift 
weggevallen. Onder de afbeelding had moeten staan: Het Woerdense Verlaat. 
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BOEKENBEURS 

Gevraagd: 
1) St. Franciscusstichting Woerden 1922-1972 door A.F. v.d. Bosch. 
2) 50 jaar gemeentegasbedrijf 1887-1937. 
3) De vrederechter van Woerden, jeugdboek door A.J. Lambooy. 
4) De Franschen in Woerden, jeugdboek door E. Gerdes. 
5) Het bezoek, kerstverhaal door Herman de Man. 
6) Keten van vuur, kerstverhaal door Herman de Man. 
7) Het licht daalt neder, kerstvertellingen door Herman de Man. 
8) Omnibus naar het geluk, door o.a. Godfried Bomans. 
9) Het testament van de dijkgraaf, jeugdboek door P. de Zeeuw. 

10) Jan Allemachtig, door Herman de Man. 

Graag een briefje of telefoon naar: 
A.J. Straver, Leidsestraatweg 120, Woerden, tel. 03480-15622. 

BOEKENNIEUWS 
„WELDAET DER SCHOLEN" | 

Het is misschien nuttig nog eens te wijzen op het interessante proefschrift van mevrouw Dr. E.P. de 
Booy. Het handelt over de geschiedenis van het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 
tot het begin der negentiende eeuw. Na in 140 bladzijden een algemeen overzicht van die geschiedenis te 
hebben gegeven, behandelt de schrijfster de onderwijsgeschiedenis van elf dorpen in het bijzonder. Eén 
daarvan is Linschoten, waaraan een tiental bladzijden zijn gewijd. Overigens is het gehele boek door
spekt met lokaal-historische bijzonderheden, zodat ook degenen die geen belangstelling hebben voor 
hetgeen buiten de eigen regio valt, hierin veel van hun gading zullen vinden. Harmelen, Kamerik, 
Montfoort en Zegveld worden er tientallen keren in genoemd, terwijl er ook over Bodegraven, 
Oudewater en Woerden een en ander in te vinden is. 
,,Weldaet der scholen" door E.P. de Booy telt 374 bladzijden waarin 22 illustraties. Het is verschenen 
in de Stichtse Historische Reeks en is verkrijgbaar bij de Walburgpers, Zutphen. Prijs (gebonden) 
f70,—. 

LENNSINCK 
In deel 6 van het „Bijblad van de Nederlandsche Leeuw", een 
reeks genealogieën die wordt uitgegeven door het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 
heeft J.W.C, van Schaik de genealogie van de familie 
Lennsinck gepubliceerd (blz. 197-226). 
De familie stamt uit Bocholt, tussen de Achterhoek en de 
autoweg naar het Roergebied. Johannes Hermanus Lenn
sinck (1745-1824) kwam naar Harmeien en deed er kennelijk 
goede zaken als bakker, evenals zijn zoon Bernard us 
Lennsinck (1777-1834), die timmerman was. Zij waren vooral 
koopman en werden eigenaar van vele huizen, hofsteden en 
landerijen. Ook in de derde nederlandse generatie was er één 
zoon, Bernardus Lennsick ( 1806-1864) te Vleuten, waarna de 
familie zich in drie takken splitste die resp. te Linschoten 
(hofstede Schuurenburgh en huize Heeswijk), Vleuten 
(hofstede Ken U Zelve) en Harmeien (Haanwijk) woonden. 
De genealogie is verlucht met een afbeelding van huize 
Heeswijk (inmiddels afgebroken) en zeven familieportretten, 
waaronder een aquarel uit circa 1800-1805. 
Deel 6 van het Bijblad is verkrijgbaar bij de auteur, tel. 030-
312286. 

Aquarel, ca 180011'80S dagmaal IS x 20 
waarschijnlijk DOROTHEA GASSE (1776-1849) 

echtgenote van BERK ARDUS LENSSINCK 
Collectie Mevrouw J.G. van Soesel-van Vuuren. Hilversum 
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Gemakkelijk en veilig 
voor àl uw betalingen 
geen kosten, wel rente 
BONDSSPAARBANK 

TERMIJN
SPAREN 
De ideale parkeerplaats 
voor uw termijnspaargelden 
(veilig en met hoge rente) 
BONDSSPAARBANK 

«.OW. EN 
PENSIOEN 
Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
« L O K E T T E N 

C3 
REIS-
DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN. WESTDAM 4 TEL . 03480 4342 

Bijkantoor: Winkelcentrum ,,De Schans", Fred. Hendriklaan 2 8 , te l . 0 3 4 8 0 - 1 8 2 7 2 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht f 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden) 
Telefoon (03489) 383 


