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VERHEUGENDE GEBEURTENISSEN BINNEN HET WERKGEBIED VAN
ONZE HISTORISCHE VERENIGING.
De laatste jaren hebben zich nogal wat aktiviteiten aangediend rond verschillende kerkrestauraties in het Stichts-Hollandse gebied.
Na de restauratie van de St. Michaè'lskerk te Oudewater zagen we de kerk van Bodegraven in oude
glorie hersteld worden en thans wordt er gestaag gewerkt aan de toren van de Petruskerk in Woerden.
Een zeer opmerkelijke- en historisch interessante restauratie is echter thans in uitvoering aan de
(St. Jans)-kerk te Linschoten. Reeds meer dan vierhonderd jaar is dit intieme bedehuis eigenlijk
al in verval. Na de grote brand van 1482 heeft men nimmer over voldoende middelen kunnen beschikken om de kerk in oude luister (van vóór 1482) te herstellen. In 1874/'75 heeft het toenmalige gemeentebestuur, na tevergeefse pogingen om kerk en toren te laten restaureren, de kerkvoogdij geadviseerd alles af te breken en een nieuw kerkgebouw te stichten
Ook zelfs daarvoor ontbraken de financiën, zodat dankzij de armoede van toen, het gebouw ons nog is nagelaten.
Het is daarom ook zeer verheugend te constateren, dat er thans een keer is gekomen in de historie van dit reeds in de 12e eeuw gestichte bedehuis, en nu een aanvang is gemaakt met de grote
restauratie naar de oorspronkelijke vormen van vóór 1482. Het eerst wordt het koor geheel hersteld. U ziet op bijgaande foto, hoe het metselwerk reeds grotendeels is ontdaan van de bepleistering, die sinds ca. 1627 met een korte onderbreking tijdens de gedeeltelijke restauratie (meer reparatie) in de jaren 1923/'26 het aanzicht van de kerk heeft bepaald. De ruiheuze toestand van
de muren is goed zichtbaar. De geblakerde en deels afgebrokkelde muren zijn met allerlei metselwerk ingeboet, zodat nu de rommelige „lappendeken" weer tevoorschijn is gekomen.
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Ook bij deze restauratie, waar we later nog uitvoerig op terug hopen te komen, is het woekeren
met de beschikbare gelden.
Het door het ministerie van C.R.M, vastgestelde subsidiebedrag van f. 281.532,- wordt pas in
1976 betaalbaar gesteld, zodat de kerkelijke gemeente dit bedrag moet voorfinancieren en tegelijkertijd de resterende „eigen" bijdrage moet opbrengen.
Na de excursie van onze vereniging naar Linschoten op 24 augustus j.l. zijn er van diverse kanten
giften voor de restauratie op het gironummer van de kerkvoogdij van de Ned. Herv. gemeente
binnengekomen, als blijken van daadwerkelijke belangstelling van leden van onze vereniging.
Dat gironummer noemen we nog even: 37 55 36. Er worden door de kerkvoogdij ook renteloze
aandelen uitgegeven enz.
Ik dacht, dat deze belangrijke restauratie onze volle aandacht waard is.
F.A.L. deG.
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TENTOONSTELLING „KAARTMAKERS

VAN 'T STICHT".

In het Provinciehuis te Utrecht, Achter St. Pieter 20, wordt van 5 oktober tot 8 november
1974 een tentoonstelling gehouden onder de titel ,,Kaartmakers van 't Sticht". In deze tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van de historische kartografie van de provincie Utrecht
van 1500 tot 1870. Ook voor Woerden en omgeving is deze tentoonstelling zeker een bezoek
waard. Op een aantal kaarten komt het gebied tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel voor. Tot
het jaar 1820 was een gedeelte van de huidige provincie Zuid-Holland, onder andere de gemeenten Lange Ruige Weide en Papekop ca., namelijk Stichts gebied. Ook van het Groot-Waterschap
van Woerden, gelegen in het Stichts-Hollandse grensgebied, is een gedeelte van de kaart van het
waterschap anno 1670 tentoongesteld. Vooral de oudste kaarten, waarbij het accent ligt op de
rivieren met de daaraan gelegen plaatsen, weergegeven in vogelvluchtperspectief, trekken bijzondere aandacht.
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