
M o n t f o o r t  -  L i n s c h o t e n
Open Monumentendag
zaterdag 12 september 2020 van 10.00 - 16.00 uur

  

“Leermonumenten”
Een nieuw jaar, een nieuwe Open Monumentendag, maar 
ook nieuwe omstandigheden. Zo kunnen we dit jaar na-
tuurlijk niet om corona heen, maar ook de organisatie is 
veranderd. De Stichting Open Monumentendag Montfoort 
Linschoten heeft zichzelf opgeheven en het stokje officieel 
overgedragen aan de Vereniging Oud-Linschoten (VOL) en 
de Stichting Oud Montfoort (SOM). 
Als VOL en SOM hebben we dit jaar ons best gedaan een 
“coronaproof” programma voor u in elkaar te zetten in 
het teken van het thema “Leermonument”.  In dit thema 
komen vier kernwoorden samen: “monument”, “leermo-
ment”, “leer” en “nu”. 
De monumenten zijn de plekken waar we een leermoment 
voor u creëren. Hier willen we u iets laten ervaren, iets 
leren en zo uw kennis vergroten. En dat doen we vanaf 
nu! Wij bieden jong en oud met deze folder, op de Open 
Monumenten Klassendag en op de Open Monumentendag 
2020 de mogelijkheid even terug te duiken in het verleden 
en te ervaren hoe het toen was.

Linschoten
Tijdens Open Monumentendag hebben enkele bewoners in 
de Dorpstraat hun huizen/winkels opengesteld voor pu-
bliek. De een om te kunnen vertellen, de ander om te ach-
terhalen wat er zoal over het monument bekend is. Verza-
melingen en plaatselijke kunst worden geëxposeerd. Ook 
het doleantiekerkje uit 1893, het voormalige Gereformeer-
de kerkgebouw ‘Bij de Tol’ is op 12 september geopend. 

De Rooms-katholieke meisjesschool “Carolus”. Vandaag de dag biedt het 
gebouw onderdak aan o.a. de scouting (Bron: P.A. Versloot)

Let op!
Het vermelde programma is onder voorbehoud. Door 
ontwikkelingen rondom het coronavirus kan het pro-
gramma afwijken!

Voor de meest actuele informatie over het programma in 
Montfoort en Linschoten kunt u terecht op: 
- www.openmonumentendag.nl/comite/montfoort 
- www.openmonumentendag.nl/comite/linschoten 

De Linschotense waterwegen hebben bijgedragen aan de 
toenemende welvaart in het dorp. Tijdens een korte vaar-
tocht met kleivlet “De Avontuur” is Linschoten vanaf het 
water te aanschouwen. Ook zijn tijdens Open Monumen-
tendag in Linschoten gidsen aanwezig voor een historische 
dorpswandeling.
Montfoort
In Montfoort kunt u op Open Monumentendag verschillen-
de monumenten bezoeken. Zo hebben zowel de Rooms-ka-
tholieke kerk als de Grote of Sint-Janskerk hun deuren ge-
opend. Daarnaast zijn zowel het Oude Stadhuis als Molen 
“De Valk” te bezoeken. Verder is er een nieuwe expositie 
te zien in De Knoperij die aansluit bij het thema “leermo-
numenten” en kunnen zowel jong en oud hun handen uit 
de mouwen steken op deze dag. Zowel de scouting, als het 
Montfoorts Kunstenaars Collectief organiseren workshops 
en speciaal voor de kinderen is er een workshop “Als je 
van trommelen ‘Hout’, doe dan mee!”. En last but not least 
kunt u op deze dag genieten van het Oude Hollandse Wa-
terlinie concert.

Open Monumentendag 2020
Leermonumenten
Open Monumentendag is een van 
de grootste culturele evenemen-
ten van Nederland waarbij dui-
zenden monumenten gratis toe-
gankelijk zijn voor iedereen. Het 
is dé kans om een plek te bezoe-
ken waar je normaal niet zo snel 
komt, of om mee te doen aan 
een eenmalige activiteit.
Het landelijk thema 2020 is Leer-
monumenten, een thema dat 
goed past bij Montfoort en Lin-
schoten met haar geschiedenis 
van strijd, vrijheid en handel.
Er zijn van oudsher veel verbindingen tussen hoe we 
leven met elkaar, wat we daarmee doen, hoe we erover 
praten, welke zorg daarbij hoort en tot welke waarden 
en normen we zijn gekomen.
Door met respect te kijken, leren we te zien en daardoor 
leren we achtergronden en betekenissen. We leren over 
vroeger en mogelijk over de toekomstgeneraties. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat er ook dit jaar weer een 
klassendag voor de kinderen van groep 7 en 8 is geor-
ganiseerd. We moeten onze verhalen namelijk doorge-
ven aan de volgende generatie.
Een woord van waardering voor de organisatoren. Het is 
ieder jaar toch weer een hele klus en nu met de huidige 
coronamaatregelen helemaal. Een bijzonder woord van 
dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zorgen dat de 
vele bezoekers aan hun trekken komen.
Ik wens u allemaal veel plezier op uw ontdekkingstocht 
door Montfoort en Linschoten!
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong, 
burgemeester van Montfoort
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Programma Linschoten
11 september
Open Monumenten Klassendag voor de groepen 7 & 8
12 september
Open voor bezichtiging: 
• Dorpstraat 28: In dit historische pand worden al vanaf 1924 kapperswerkzaamheden verricht. Dit wordt zichtbaar 

gemaakt in een interessante kappersexpositie.
• Dorpstraat 37-39: In dit voormalige winkelpand aan de linkerzijde van De Rooster wordt door de huidige bewoners 

een kleine tentoonstelling ingericht.
• Dorpstraat 57-59: Dit pand dat in de loop der tijden boerderij, wagenmakerij en postkantoor met telefooncentrale is 

geweest, herbergt nu een Goudse pijpen expositie in het keramisch atelier.
• Nieuwe Zandweg 12: In het gemeentelijk monument “Bij de Tol” uit 1893 is een tentoonstelling te zien over de Dole-

antiekerk, met als hoogtepunt het schilderij “Gezicht op Linschoten in de winter in 1934” van A.P. Huijzer. Dit schilde-
rij is eigendom van de gemeente Montfoort en afgelopen winter gerestaureerd.

Activiteiten
• Dorpstraat 32-34: Bij het Wapen van Linschoten start driemaal een historische dorpswandeling van circa 65 min. 

o.l.v. een VOL-gids: 10.30, 12.30 & 14.30 uur. Aansluitend kunt u om 11.45, 13.45 & 15.45 uur in de Rechtkamer 
een openbare rechtszaak bijwonen. Het betreft een geschil om  25 schapen.

• Korte rondvaart: Vanaf het bordes van het Wapen van Linschoten kunt opstappen voor een korte rondvaart. Zie voor 
de vertrektijden het aankondigingsbord bij het bordes.

Lindescote werd Linschoten
Bodemvondsten zijn het bewijs dat in de polders Schagen 
en Den Engh al sinds 900 na Christus bewoning is. Kreeg 
het riviertje de Linschotenstroom eerst een naam en is 
deze daarna overgegaan op de aanliggende streek Linde-
scote of heeft het omgekeerde plaatsgevonden?  Het zal 
nooit bekend worden. In het oorkondeboek van Utrecht 
komen als oudste vormen Lindescote (1172) en Lintscote 
(1247) voor bij namen van getuigen of toezichthouders 
van de bisschop van Utrecht. 

Historisch Linschoten ligt op een brede kleirug waarop 
lang geleden ook verschillende sterkten (kastelen) wer-
den gebouwd. Het uitgestrekte lintdorp heeft zich door de 
eeuwen heen ontwikkeld langs de oevers van rivier de Lin-
schoten. Deze lange schilderachtige Linschotenstroom tus-
sen Oudewater en Woerden  werd door het uitgraven van 
de Nieuwe Vaart in 1617 ‘doorsneden’ voor een kortere 
waterweg van Montfoort naar Amsterdam. De Linschoten 
werd Korte en Lange Linschoten.
Vier kastelen
In Linschoten stonden ooit vier kastelen:  Huys te Linscho-
ten1, Heulestein, De Ness en Wulvenhorst. Behalve met de 
hand getekende afbeeldingen, markeringen in de klei en 
het rood witte wapen van de familie Van Lindescote2  bleef 
er van die bouwwerken niet veel zichtbaars meer over.
Vele eeuwen bestond de onverharde hoofdstraat in Lin-

1 Niet te verwarren met Het Huis te Linschoten op Landgoed Linschoten

schoten uit een kleiweg waaraan boerderijen stonden. Pas 
in 1880 werd de straat verhard. Boerderijen werden ver-
bouwd tot woonhuizen en winkeltjes. In de plattelands-
gemeente vestigden zich steeds meer schippers voor het 
vervoer van handel naar grote steden. 
Tot in de jaren veertig bestond het centrum van het dorp 
nog steeds uit niet veel meer dan een enkele straat met 
wat doodlopende stegen en jaagpaden. In de hoofdstraat  
woonden naast toch zeker wel 25 winkeliers ook de dokter 
en de dominee. Het dorp was een en al bedrijvigheid.
Straatnamen
Net zoals het gros van de inwoners waren ook de straatna-
men voorzien van bijnamen. De winkelstraat had er meer 
dan een: Hoofdstraat, Voorstraat, Dorpstraat en zelfs Kal-
verstraat. Pas in 1939 werden in Linschoten de wegen 
en straten officieel van namen en zelfs van huisnummers 
voorzien. Daarbij werd zoveel mogelijk vastgehouden aan 
de historisch gegroeide namen. Eindelijk had Linschoten 
een echte Dorpstraat. Voor de nummering voor het dorp 
Linschoten en de buurtschappen Agthoven, Cattenbroek, 
Heeswijk, Lange Linschoten, Kromwijk, Mastwijk en Pola-
nen werd gebruik gemaakt van een geheel nieuw systeem. 
Hiermee hoopte de gemeente een einde te maken aan de 
bestaande verwarring in de huisnummering, want sommi-
ge bewoners wisten zelf hun eigen huisnummer niet.        

2 Wapen  familie van Lindescote is nog steeds te aanschouwen aan de buitenmuur  van 
Wapen van Linschoten en Snelrewaard  in de Dorpstraat
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Programma Montfoort
11 september
Open Monumenten Klassendag voor de groepen 7 & 8
12 september
Open voor bezichtiging: 
• Grote of Sint-Janskerk 
• Rooms-katholieke kerk
• Oude Stadhuis
• Molen “De Valk”
Activiteiten
• Workshop of demonstratie georganiseerd door Dansklub Promenade (onder voorbehoud), 

zie voor meer informatie www.openmonumentendag.nl/comite/montfoort
• Expositie “leermonumenten”: 

in De Knoperij is vanaf 12 september een nieuwe expositie te bewonderen die aansluit bij het thema van de Open 
Monumentendag 2020. Adres: Keizerstraat 25; Aanmelden niet nodig.

• Leermomenten: Het Montfoorts Kunstenaarscollectief biedt diverse workshops aan. Adres: Klaverpad 6; Voor meer 
informatie en aanmelden: www.montfoortskunstenaarscollectief.nl

• Workshop “Als je van trommelen ‘Hout’, doe dan mee!”, onder leiding van Patrick Streng leren kinderen marslopen 
en maken ze een eigen trommelplankje. Tijden workshop: 10.15-11.30 en 11.45-13.00 uur 
Adres: De Knoperij, Keizerstraat 25; Aanmelden via omd@oudmontfoort.nl

• De Scouting Montfoort biedt jong en oud de mogelijkheid om verschillende knopen te leren leggen en om herinne-
ringen op te halen. Zo kunt u o.a. oude fotoboeken bekijken.  Kunt u uzelf spotten? 
Adres: Pastoor Spaanplein 7; Aanmelden niet nodig.

• De Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert in het weekend van 12 en 13 september een vijftal klassieke 
concerten waarvan een in Montfoort. Dit concert vindt plaats van 11.00 – 12.00 uur 
Adres: Johannes de Doperkerk, Pastoor Spaanplein 2; Aanmelden niet nodig. Meer informatie is te vinden op: 
www.oudehollandsewaterlinie.nl/activiteiten/waterlinie-concerten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de muziekinstru-
menten goed opgeborgen, maar al gauw na de bevrijding 
pakt men de draad weer op: op 7 juni  1945 komen de 
muzikanten weer bijeen en op 15 december van datzelfde 
jaar geven ze alweer hun eerste optreden.
In de jaren die volgen neemt Ons Genoegen veelvuldig 
deel aan allerlei concoursen en breiden ze hun vereni-
ging uit met een drumband (1957), een majorettekorps 
(1968), een heuse pretkapel (ZWUP, dat staat voor “Zuid 
West Utrechtse Pretkapel”, 1980) en een Tiroler Kapel (Die 
Heitere Kapelle, 1984).
De laatste 15 jaar ligt de focus van de vereniging niet meer 
op de concoursen, maar richt ze zich op het opleiden van 
de jeugd, op spelen voor het plezier en om te plezieren. Nu 
op naar de volgende honderd jaar!

De leden van de muziekvereniging Harpe Davids – de voorloper van Ons 
Genoegen – in 1915. (bron: Ons Genoegen)

Daar zit muziek in
De stad Montfoort is de thuisplek van de muziekverenigin-
gen Sint Carolus en Ons Genoegen. Beide verenigingen 
hebben een lange staat van dienst. Zo zag Sint Carolus het 
levenslicht in 1932, maar dit is eigenlijk niet haar echte 
geboortejaar. In 1920 werd namelijk Utile Dulci opgericht 
en het is deze muziekvereniging die in 1932 wordt omge-
doopt tot Sint Carolus.
Dat Utile Dulci in het vervolg als Sint Carolus door het 
leven gaat, heeft de vereniging volgens overlevering te 
danken aan kapelaan Tempel. Deze kapelaan wilde in de 
gunst komen van pastoor Spaan en vernoemde daarom 
de vereniging naar de patroonheilige van de pastoor: Sint 
Carolus.
Net als Sint Carolus kent ook Ons Genoegen een voor-
ganger. Zij komt min of meer voort uit Harpe Davids, een 
christelijk fanfarekorps dat in 1904 werd opgericht, maar 
in 1918 wegens een gebrek aan leden ophield te bestaan. 
Twee jaar later, op 7 april 1920, werd Ons Genoegen op-
gericht door onder andere A. Meerwijk, een oud-lid van 
Harpe Davids.
Hoewel beide muziekverenigingen een interessante ont-
staansgeschiedenis hebben, wordt in de rest van het ar-
tikel ingezoomd op Ons Genoegen, omdat zij dit jaar hun 
100-jarig jubileum vieren.
Over de beginjaren van Ons Genoegen is helaas weinig te 
vertellen, omdat veel stukken van de vereniging verloren 
zijn gegaan. Een snelle blik in het digitale krantenarchief 
van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard leert ons echter 
dat de vereniging in deze jaren erg actief was, maar ook 
roerige tijden beleefde. Zo blijkt uit een krantenartikel uit 
het Woerdensch Weekblad van 23 december 1933 dat de 
repetities wegens een gebrek aan belangstelling voor on-
beperkte tijd waren afgelast. In de algemene ledenver-
gadering van dat jaar blaast men ze weer nieuw leven in.

Dankwoord
Dank aan iedereen die de Open Monumenten Klassendag 
en Open Monumentendag 2020 mogelijk hebben gemaakt. 
Wij wensen u een plezierige en leerzame dag toe!



Colofon:
Deze programma flyer is een gezamenlijke uitgave 
van:
- Vereniging Oud-Linschoten
- Stichting Oud Montfoort
en kwam tot stand dankzij de medewerking en spon-
soring van:
- Gemeente Montfoort
- Rabobank Utrechtse Waarden
Teksten en redactie:
- Janneke Severs-Hilgeman (VOL)
- Charlotte Kling (SOM)
Vormgeving:
Rob Grootveld
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rabobank.nl/afspraakmaken

Heb je vragen over 
je hypotheek? 
Het kan met een 
videogesprek.

Welke organisaties zetten zich in voor de historie 
van Montfoort en Linschoten?
Vereniging Oud-Linschoten 

www.oud-linschoten.nl
Stichting Oud Montfoort 

www.oudmontfoort.nl
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopi-

kerwaard 
www.rhcrijnstreek.nl

Stichting Hugo Kotestein 
www.hugokotestein.nl

Stichting Behoud Monumenten in Montfoort en Lin-
schoten 
Contactadres: Peter Versloot, 0348 47 44 06

Stichts-Hollandse Historische Vereniging 
www.shhv.info

Website Historisch Linschoten 
www.linschoten.nu

De leden van muziekvereniging Ons Genoegen in 2015. De foto is ge-
maakt ter gelegenheid van het 95-jarige bestaan (bron: Ons Genoegen).


