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De Grote of St. Janskerk te Linschoten 

Een gebouw met historie 

Pas in 1172 wordt Linschoten voor het eerst genoemd in historische bronnen. Er staat dan 

“Lindescote”. Maar het plaatsje moet al langer hebben bestaan, want ‘scote’ betekent zoveel als een 

(hoekig) stuk land dat hoger ligt in het moeras. Er hebben misschien wel lindebomen op gestaan – 

vandaar de naam. Wat verder in de tijd, in de 13e eeuw, lezen we meer over het dorpje. Of meer 

precies: de katholieke parochie in Linschoten. Die valt onder het bestuur (‘kapittel’) van de Proosdij 

Oudmunster. De kerk bezat toen niet alleen ‘kerkelijke’ rechten, maar ook wereldlijke, zoals het 

heffen van belastingen en de rechtspraak. De kerk was ook intensief betrokken bij de ontginning van 

de veenmoerassen die toen onze streek nog domineerden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat her 

en der al snel kerken werden gesticht. De oudste kerk in onze streek is die van Woerden – de eerste 

vermelding van een kerkgebouw daar dateert uit 1202. Er is overigens een bron uit de 8e eeuw 

waarin staat dat  Bonifatius rond 720 in Woerden een kerk sticht, wellicht in een oud Romeins 

gebouw dat er toen nog stond. 

 
(Bron: Linschoten.nu).  

De kerk in Linschoten kun je zien als een dochterkerk van Woerden. In 1270 wordt de parochie in 

Linschoten voor het eerst vermeld. Bij opgravingen vanwege restauratiewerkzaamheden zijn 

grafkisten gevonden die van tufsteen zijn gemaakt. Ze kunnen uit de 12e eeuw dateren en zijn dus 

nog ouder dan de eerste vermelding van de parochie.  
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(Foto: N. de Kort). 

De Grote of Sint-Janskerk aan het Kerkplein te 

Linschoten is waarschijnlijk gesticht als kapel bij het 

nabij gelegen – en al eeuwen verdwenen – kasteel 

Linschoten. Later is de kapel een parochiekerk 

geworden, die aan Johannes de Doper was gewijd, tot 

dat de kerk aan het einde van de 16e eeuw gebruikt 

ging worden voor de protestantse eredienst. 

De huidige kerk stamt uit de 13e eeuw, toen de kapel 

was herbouwd of uitgebreid en in het westen van een 

toren werd voorzien. Echter het bovenste gedeelte van 

de kerktoren is pas in de 15e eeuw gebouwd.  

In 1482 ging de kerk gedeeltelijk in vlammen op, omdat 

in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten 

poorters van Montfoort zich er verschanst hadden, die 

door de tegenstanders letterlijk werden uitgerookt. 

Door geldgebrek werd de kerk slechts provisorisch 

opgelapt.  

(Tekst uit de vermelde bron). 

Via een document uit 1527 weten we dat de kerk toen gewijd was aan Maria Magdalena. Dat was 

een vrouw in de entourage van Jezus, in de tijd dat hij gekruisigd werd. Later is de kerk gewijd aan 

Johannes de Doper, een prediker die leefde in de tijd van Jezus. In de genoemde bron kun je ook 

lezen hoe het de kerk verging na de Middeleeuwen. We vermelden hier alleen nog: 

Een ernstige scheefzakking van de toren noopte het gemeentebestuur van Linschoten tot het 

nemen van grove maatregelen. Sloop van de gehele kerk werd hierbij zelfs overwogen. 

Uiteindelijk besloot men in 1877 de ranke spits en de bovenste geleding van de toren af te 

breken. De kerk van Linschoten kreeg hierdoor wel een ander aanzien, maar bleef zo 

behouden. Niettemin staat de toren op het punt van de torenomgang nog 1,03 meter uit het 

lood. (Tekst uit de vermelde bron). 

 Bron: https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/linschoten/nederlands-

hervormde-kerk/ . 

Twisten 

De kerk in Linschoten heeft dus een opmerkelijke rol gespeeld bij de zogeheten Hoekse en 

Kabeljauwse Twisten. Waar ging het toen om? De strijd begon eigenlijk met het overlijden (in 1345) 

van graaf Willem IV van Holland in de Slag bij Stavoren. Hij had geen kinderen. De koningen van 

Engeland en Frankrijk, en ook de Duitse keizer, meenden nu aanspraak te kunnen maken op het 

graafschap.  

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/linschoten/nederlands-hervormde-kerk/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/linschoten/nederlands-hervormde-kerk/
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Willem V door Hendrik van Heessel 

– DAMS Antwerpen. 

Maar er was nog een partij. Willem IV was een vechtersbaas en 

maakte tal van veldtochten. Dat was een kostbare zaak. De adel en 

de steden in Holland moesten daarvoor opdraaien. In ruil daarvoor 

gaf hij privileges uit en nam edelen op in het Hof van Holland – een 

soort bestuur van het graafschap. Toen Willem IV overleed zagen 

edelen die buiten de boot waren gevallen de kans schoon om 

alsnog een positie te veroveren. En verder was het in de steden 

onrustig, vanwege de zware belastingdruk.  

Een jaar na het overleiden werd de dertienjarige (!) neef Willem V 

in naam bestuurder van Holland en Zeeland. Toen deze puber later 

officieel graaf werd, en daarbij een fors salaris ging verdienen, was 

de maat vol. Veel burgers en sommige edelen wilden wel dat 

Willem V de baas bleef, maar waren tegen de kosten die zijn 

moeder Margaretha II van Henegouwen voor hem had bedongen. 

Ze sloten in 1350 het Kabeljauwse verbond. Er ontstond vrijwel 

direct een tegenpartij: de Hoeken – dat waren vooral edelen – en 

die steunden juist de moeder van Willem V.  

De strijd ontaardde uiteindelijk in een strijd van burgers tegen de gevestigde macht. En later tussen 

de macht van Frankrijk (Bourgondië) en zelfstandigheid. De strijd zou tot bijna 1500 duren. Aan het 

einde, in de periode 1481 – 1483 (De Tweede Utrechtse Burgeroorlog), waaide de strijd ook over 

naar het naburige Utrecht (Het Sticht) en in die tijd gebeurde het incident in de kerk in Linschoten.  

 Jan van Schaffelaar springt van de kerktoren.  

(Bron: Nationaal Archief). 

Misschien wel de beroemdste figuur uit de tijd 

van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten is Jan 

van Schaffelaar. Hij was aanvoerder van een 

groep Kabeljauwen. De Tweede Utrechtse 

Burgeroorlog woedde ook in Barneveld en ook 

daar waren een kleine twintig mensen (in dit 

geval de Kabeljauwen) in het nauw gedreven 

in de kerktoren. De Hoeken gaven hen de 

keuze: of Jan springt van de toren, of we 

hakken jullie allemaal in de pan. Tegen de zin 

van zijn maten offerde Jan zich op. Hij sprong 

en … overleefde de val! Daarna werd hij door 

de Hoeken alsnog vermoord. 

Deze uiteindelijk anderhalve eeuw van strijd vormt een van de roerigste perioden van de 

geschiedenis. Overal in het huidige Nederland en België verzetten burgers en de lagere adel zich 

tegen de gevestigde macht die vaak van verder weg kwam. Hoe het afliep? De Kabeljauwen wonnen 

uiteindelijk. De strijd om onafhankelijkheid zou in de eeuwen daarna nog vele malen worden 

gevoerd. 
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Kastelen 

Het huidige Huys te Linschoten dateert uit de 17e eeuw. Daarvoor hebben er wel vier (!) kastelen 

gestaan in Linschoten. In 1270 wordt gesproken over een “Huys te Linschoten” maar in 1438 is dat al 

vervallen tot een ruïne. Het gekke is dat de rechten die aan dat kasteel verbonden waren, gewoon 

bleven bestaan. In 1637 koopt Johan Strick de ruïne, maar het gaat hem alleen om de rechten. In 

1637 laat hij op de huidige plek het tweede Huys te Linschoten bouwen.  

Kasteel Wulvenhorst. Tekening van L.P. Serrurier uit 1729, 

naar een ouder origineel. 

Vlakbij de Kromwijkerwetering stond, in ieder 

geval al in 1355, het kasteel Wulvenhorst. Het 

werd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten 

vernield. Het puin werd opnieuw gebruikt als 

bouwmateriaal voor een 17e-eeuwse boerderij. 

Die staat nog naast het kasteelterrein. Aan de 

M.A. Reinaldaweg vinden we de boerderij 

Heulestein, dat is vernoemd naar een eerder 

kasteel. Ook in deze boerderij zijn stenen uit dat 

kasteel verwerkt en achter de boerderij is de 

slotgracht nog deels terug te vinden.

Tenslotte was er aan de Engerzandweg ook nog een kasteel: Huis de Nesse. Men denkt dat de 

huidige Graafbrug over de Lange Linschoten de voormalige toegangsweg tot het kasteel markeert. 

 Maak een wandeling door de kern van Linschoten en probeer je voor te stellen waarom de 

kerk in Linschoten juist op die plaats is gebouwd. 

 
Het Kerkplein te Linschoten. (Foto: N. de Kort). 
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de kerk te Linschoten, de Hoekse en 

Kabeljauwse Twisten en de verdwenen kastelen. 

1. De kerk bevindt zich in het centrum van Linschoten. Onderzoek de locatie (kerk en de directe 

omgeving) en verzamel alle informatie die je kunt vinden. Misschien lukt het jullie ook om 

binnen rond te kijken. Maak foto’s, misschien ook een video, en ga na wat de reden is dat de 

kerk op deze plek is gebouwd. Als je goed rondkijkt zie je de aanwijzingen. De kerk is nu een 

protestantse kerk maar waaraan kun je zien dat het vroeger een katholieke kerk moet zijn 

geweest? Ga ook in op de oorspronkelijke en latere beschermheilige van deze kerk. Zou er 

een reden zijn om van heilige te veranderen? 

 

2. Maak in eigen woorden een samenvatting van de aanleiding en het verloop van de Hoekse 

en Kabeljauwse Twisten in het algemeen, en de Tweede Utrechtse Burgeroorlog in het 

bijzonder. Hoe denk je dat Montfoort en Linschoten bij de strijd betrokken zijn geraakt? En 

zouden de bezetters van de toren nu Kabeljauwen zijn geweest, net als in Barneveld bij Jan 

van Schaffelaar, of juist Hoeken? Besteed aan dit deel maximaal vier pagina’s. Kunnen jullie 

ook achterhalen waar de benamingen “Kabeljauw” en “Hoek” eigenlijk vandaan komen? 

 

3. Zoals jullie zagen zijn er vier kastelen geweest die in Linschoten of de directe omgeving 

hebben gestaan. Lees de tekst en de aangegeven bron goed; misschien vind je nog andere 

bronnen! Ga op zoek naar de locaties en leg je resultaten op beeld vast. Probeer ook via een 

van de aangegeven bronnen een oude kaart van Linschoten te vinden waar enkele van deze 

kastelen op staan vermeld. Maak ook een reportage van dit onderzoek voor in het 

eindverslag. 

 

4. De parochie van Linschoten, waartoe de kerk behoorde, stond onder bestuur van het kapittel 

van Oudmunster. Kerk en staat waren toen allerminst gescheiden. Probeer aan de hand van 

bronnenonderzoek een idee te krijgen hoe het (gecombineerde kerkelijke en wereldlijke) 

gezag er uit moet hebben gezien. Eventueel kun je ook voor informatie naar de bibliotheek 

gaan. Daar bevindt zich een dik boek over het Landgoed Linschoten (uitgegeven door de 

gelijknamige Stichting), onder redactie van Wessel Reinink. Er staat ook een stukje 

geschiedenis over Linschoten in. Beperk jullie verslag in dit onderdeel tot maximaal drie 

pagina’s. 

 

5. Ga aan de hand van straatnamen, namen van polders en boerderijen na welke verwijzingen 

er nog bestaan naar het middeleeuwse Linschoten. Leg de grens bij circa 1550. 
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De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek de kerk in Linschoten, de directe omgeving en de ligging van de kerk. 

 

B. Verdiep je in de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, en met name in wat er in Linschoten 

gebeurde.  

 

C. Spoor de locaties van de vier verdwenen kastelen in Linschoten op. Ga tevens na, aan de 

hand van bestaande namen, welke aanwijzingen er (nog meer) zijn naar middeleeuws 

Linschoten. 

 

D. Verdiep je in het gecombineerde kerkelijke en wereldlijke bestuur zoals dat in de 

Middeleeuwen in Linschoten bestond. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. In dit 

verslag voeg je ook de resultaten toe van de deelopdrachten. Daarnaast maken jullie een tastbaar 

product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers uitleg geeft over het middeleeuwse 

verleden van de kerk – toen een katholieke kerk. Beperk je tot de hoofdzaken en maak 

gebruik van korte, slimme teksten! Misschien wordt jullie poster nog eens gebruikt als 

informatiebord, naast de bestaande borden? 

 

 Een beeldreportage (foto en of video) waarin je verslag doet van jullie zoektocht naar de 

verdwenen kastelen van Linschoten. Probeer er een mini-expositie van te maken, 

bijvoorbeeld voor elk kasteel een vel op A2 formaat. 

 

 Een PowerPoint presentatie van maximaal 25 beelden waarin jullie de ruzie van de Hoekse 

en Kabeljauwse Twisten uitleggen, en waarin ook de rol van Linschoten voorkomt. Je mag als 

alternatief er ook een kleine brochure (8 pagina’s maximaal) van maken. Die zouden we 

kunnen uitdelen aan geïnteresseerde bewoners en bezoekers! 
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De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Hoekse en Kabeljauwse Twisten. 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/hoeken-en-kabeljauwen-strijden-om-de-

macht . 

 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-hoekse-en-kabeljauwse-twisten-holland-in-strijd . 

 

https://historiek.net/jan-van-schaffelaar-sprong-toren-barneveld/60593/ . 

 

https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/leidschendam-voorburg/hoekse-en-kabeljauwse-

twisten . 

 

 Geschiedenis van Linschoten. 

http://www.linschoten.nu/de%20geschiedenis/index.html . 

 

 Proosdij van Oudmunster. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proosdij_van_Oudmunster_te_Utrecht . 

 Kerkelijke structuur in de Middeleeuwen. 

Een bijzondere kijk vinden jullie bij de volgende link. Soms wel een beetje lastig te lezen maar 

je leert er uit dat je de Middeleeuwen wellicht met middeleeuwse ogen moet bekijken. 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/30602/zo-verdorven-was-de-katholieke-

kerk-niet.html . 

  

 Kastelen in Linschoten. 

http://www.linschoten.nu/kastelen/kastelen%20te%20linschoten.htm . 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

  

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/hoeken-en-kabeljauwen-strijden-om-de-macht
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/hoeken-en-kabeljauwen-strijden-om-de-macht
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-hoekse-en-kabeljauwse-twisten-holland-in-strijd
https://historiek.net/jan-van-schaffelaar-sprong-toren-barneveld/60593/
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/leidschendam-voorburg/hoekse-en-kabeljauwse-twisten
https://www.entoen.nu/nl/zuid-holland/leidschendam-voorburg/hoekse-en-kabeljauwse-twisten
http://www.linschoten.nu/de%20geschiedenis/index.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proosdij_van_Oudmunster_te_Utrecht
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/30602/zo-verdorven-was-de-katholieke-kerk-niet.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/30602/zo-verdorven-was-de-katholieke-kerk-niet.html
http://www.linschoten.nu/kastelen/kastelen%20te%20linschoten.htm
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek kerk en omgeving, speurtocht naar de kastelen; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek kerk en omgeving, kasteellocaties; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

