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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 

10 



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) 

16 


