
Het Montfoortse stadhuis op stelten 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Het is dinsdagmorgen 22 februari 1763, eJf uur. 
Het lijkt een gewone dag te worden in Montfoort. In het stadhuis vergadert het gerecht. Aanwezig 
zijn de burgemeesters Gobius en Van Dam en de schepenen Ulté, Van Wijngaarden en De Beus. Er 
staat niet veel op de agenda. De nieuwe sluiswachter Willem Vreeswijk, welke door de raad op 3 
januari werd benoemd, zal in de vergadering beëdigd worden. Hij wacht al in de voorzaal van 
het stadhuis. Dan komt Dirck Wijnolts, gekleed in een slaapjak, het stadhuis binnen. Dirck is wijn
koper, herbergier in „Het Vergulden Hoofd", collecteur van 's Lands gemene middelen') en — op dit 
moment — zwaar beschonken. In zijn hand heeft hij een brandende lantaarn en een stuk zege Hak. Hij 
vraagt de gerechtsbode Huijbert van Wijk het zegelstempel. Hij wil op de,,Amsterdamsche schuit", die 
op dat moment achter het stadhuis wordt gelost, een zak snuiftabak verzegelen, omdat hij vermoedt 
dat de zak gesmokkeld is. Van Wijk antwoordt dat hij het zegelstempel niet heeft. Zonder het Wijnolts 
te zeggen gaat hij het aan de heren in de raadkamer vragen. Burgemeester Gobius wil weten waarom hij 
het stempel wil. Als hij goederen heeft waar „supiesie (= verdenking) op valt", moet hij deze maar naar 
het stadhuis brengen, zo vindt hij. En als hij het gerecht wil spreken, moet hij maar even wachten. Van 
Wijk verlaat hierop de raadkamer en roept dan Willem Vreeswijk voor zijn beëdiging binnen. Wijnolts 
wacht in de voorzaal. De sluiswachter wordt daarop beëdigd, maar voor deze de raadkamer weer kan 
verlaten komt de bode binnen en zegt „Mijne Heeren! Wijnholts verlangt binnen te staan, maakt 
haast". Hierop laat men Wijnolts binnen brengen. Voor het eerst staat nu ook het gerecht oog in oog 
met de zwaar beschonken Wijnolts. 
„Wat is'er van de Heeren hunne dienst" vraagt Dirck, waarop Gobius enigszins gepikeerd antwoordt: 
„Wijnholts, wij zullen u vragen, wat gij te verzoeken, of voortedragen hebt". Daarop slaat ineens de 
vlam in de pan en ontstaat de volgende woordenwisseling: 
W: Jij Gobius . . . 
G: Gij moet in 't gerecht een der Leden aansprekende, zulks op eene andere en behoorlijker wijze doen 
W: Ja, jij Gobius 
Van Dam: Weet gij wel wap.r gij zijt ? 
W: Jij van Dam 
G: Gij zijt insolent (= onbeschoft), ga van hier en van het stadhuis, zijn'er goederen aantehalen,doehet 
met adsistentie van den bode, en breng ze op het stadhuis. 
W: Ik wil niet gaan, jij Gobius. 
Terwijl hij, zoals later wordt gezegd, „met een toornig en dreigend wezen" deze woorden spreekt, 
dreigt hij burgemeester Gobius met zijn vuist te slaan. Aangedaan staan Van Dam en Gobius op en 
dringen Wijnolts naar de deur van de raadkamer. Onder het toeschieten van schepen Van Wijngaarden 
wordt zo de voorzaal bereikt. Daar dreigt Wijnolts andermaal de heer Gobius te slaan, terwijl hij al 
vloekend en scheldend Gobius toeroept „Gij zijt een schelm". De burgemeester is daarop zijn passie 
niet meester en, zo lezen we, stond paraat Wijnolts „met geweld aantetasten, en van het stadhuis te 
stoten". Van Dam weet dit echter te verhinderen en met horten en stoten krijgt men Wijnolts op de 
„Puye" (= stoep) van het stadhuis. Het „rasen, tieren en vloeken" heeft inmiddels een „menigte van 
burgers" uit hun huizen gelokt. Intussen heeft Van Dam ook één der dienaren van de maarschalk, 
Willem Mets, geroepen. Dirck wordt daar nog nijdiger van. „Daar moeten geen Dienders aan mijn Lijf 
komen" roept hij. En hiervoor berispt door Van Dam en Van Wijngaarden roept hij uit „Gijlieden zijt 
allemaal blixemse schurken". De vrouw en de dochter van Wijnolts, die inmiddels ook op het toneel 
zijn verschenen, krijgen hem met rukken en plukken van de trappen van het stadhuis af en nemen hem 
mee naar huis. 

Hiermee is de zaak echter niet afgedaan. Wijnolts was burger van Montfoort en het burgerschap heeft 
hij op 24 maart 1739 verkregen door de volgende eed af te leggen: „Dat sweer ick, dat ick Borger ende 
Inwoondersal wesen binnen Montfoort, dat ik de Heeren Officier, Borgermeesteren ende Regeerders 
der stad in hare geregtigheden, bevelen ende ordonnantien sal gehoorsamen, ende deserve ende mijne 
mede Burgeren in alle noot ende swarigheden bystaan ende getrouw sal sijn. Soo waarlijk helpe mij 
Godt Almagtigh". Het gerecht neemt het gebeurde dan ook hoog op en besluit, terug in de raad kamer, 
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Interieur van het stadhuis te Monlfoort, tekening door C. Lamberts, 1830. 
Coll.: Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot - 11/67 - Museum Flehite - Amersfoort. 
Foto: Rijksarchief Utrecht. 
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dezeifde middag „extraordinair" te vergaderen. 
Gezien de beledigingen tegen de voornaamste leden, zowel als tegen de gehele vergadering en de 
gewelddadigheden tegen de heer Gobius, besluit men de maarschalk, welke tevens schout van 
Montfoort is, officieel van het gebeurde in kennis te stellen. Ze verzoeken de maarschalk „met alle 
kragt en ernst" om met de procureur-generaal van de provincie volgens de geldende wetten te proce
deren. De vergadering acht de „goede ordre, conservatie van de eer, en achtbaarheid van Regeerders, 
en Gerecht dezer Stad, en van ieder Lid in 't bijzonder" aangetast. 
De maarschalk besluit daarop tot arrestatie van Dirck Wijnolts. Wanneer dit precies is gebeurd is niet 
bekend. Wel weten we dat op 25 februari Wijnolts gevangen zit op het huis Hasenberg te Utrecht. 

Maar terug naar de 22e februari. Diezelfde middag wordt de gerechtsbode in Montfoort een verklaring 
afgenomen. Deze weet zich van de scheldwoorden alleen nog te herinneren „gij zijt alte maal 
Schelmen". Wat daarna kwam weet hij zich „ommogelijk . . . te binnen te brengen". Wel verklaart hij 
nog dat, nadat Wijnolts naar huis gesleept was, burgers op het stadhuis zijn komen vragen of ze de 
goederen (uit de Amsterdamse schuit) naar huis mochten halen. De bode werd daarop naar Wijnolts 
gestuurd met de boodschap „zoo daar goederen waaren daar hij suspicie op heeft dat hij met de 
aanhaling moest voortvaren". Maar Dirck antwoordde toen „Het is al te laat". 

De volgende dag legt de 36-jarige Willem Mets, dienaar van maarschalk H. de Ruever, een verklaring 
af. Mets verklaart dat hij tijdens het gebeurde in het huis van Jan Franken van Dam, naast het stadhuis 
was. Op het gerucht is hij naar buiten gegaan. Hij heeft gezien dat Wijnolts zich met geweld tegen de 
burgemeesters heeft verzet en het stadhuis wilde binnendringen. Hij hoort ook dat tegen burgemeester 
Gobius wordt gescholden „Jij bent een dit en datje (waarschijnlijk durfde hij niet de werkelijke 
woorden te zeggen) schelm" en tegen de andere heren „Jij bent alle blixemsche schelmen". 

Een dag later, 24 februari legt Cornelia Kemp, 45 jaar, huisvrouw van Jan Franken van 
Dam ook een verklaring af. Zij heeft voor haar deur, niet ver van de trappen van het stadhuis, duidelijk 
gezien en gehoord dat Wijnolts op de aanmaningen van de heren Gobius, Van Dam en Van Wijngaar
den niet wil heengaan. Zij heeft hem tegen burgemeester Gobius horen zeggen „Gij zijt een donderse 
moffekop zo wel als ik" en tegen allen „Gijlieden zijt Blixemse schelmen altemaal". Dat Cornelia beter 
kon horen dan schrijven blijkt uit het kruisje dat zij onder de in Montfoort afgegeven verklaring zet. Zij 
is de enige getuige die het woord „moffekop" heeft gehoord of althans wil verklaren dat zij het gehoord 
heeft. Deze scheldnaam heeft Gobius waarschijnlijk te danken aan het feit dat, hoewel hij zelf in 
Makasser (Ned. Indië) geboren is. zijn vader geboren werd in Ober-Ingelheim (Hessen). Wijnolts is 
geboren in Rees (Land van Kleve), vandaar „zo wel als ik". 

Dirck zelf wordt op 25 februari op het huis Hasen berg verhoord. Hij weet zich niet alles meer te her
inneren. Hij ontkent om het zegelstempel gevraagd te hebben. Wel heeft hij de bode gevraagd de zak 
tabak te komen verzegelen, maar inplaats dat die dit gedaan heeft, heeft hij Wijnolts geroepen om voor 
de heren te verschijnen. Hij ontkent verzocht te hebben om tot de vergadering toegelaten te mogen 
worden. Wat hij in de raadkamer heeft gezegd weet hij niet meer. Wel weet hij dat hij weggetrokken en 
weggeschopt is. Hij zegt „enigzints beschonken" geweest te zijn, alsmede „van sijn verstand afgeraekt 
te zijn". Hij herinnert zich niet meer dat hij de heren heeft beledigd. Naderhand heeft hij gehoord dat 
hij deze „grovelijk met woorden beledigt heeft". 

Weer een dag later, op 26 februari worden alle getuigen voor het Hof van Utrecht verhoord. Allereerst 
is dat de gerechtsbode Huijbert van Wijk. Deze blijft voor het grootste gedeelte bij zijn op 22 februari 
afgegeven verklaring. Hij voegt toe dat hij niet op verzoek van Wijnolts de raadkamer is binnen 
gegaan, maar omdat deze zo'n haast maakte, dit uit zichzelf heeft gedaan, maar hiervan wel mede
deling aan hem heeft gedaan. Verder dat Wijnolts hem „voorgekomen is, als zeer beschonken zijnde". 
De tweede getuige Cornelia Kemp blijft bij haar eerdere verklaring. Ook de derde getuige, Willem 
Mets, blijft bij zijn eerder afgelegde getuigenis. De vierde, Adrianus Conings. verklaart dat hij gezien 
heeft dat de vrouw en dochter van Wijnolts hem bij de arm van het stadhuis meegetrokken hebben, 
maar dat hij niets heeft gehoord omdat hij te ver van het stadhuis afstond. Ook getuige Dirk Monincx 
heeft niets gehoord. Wel heeft hij gezien dat de verdachte woorden had met de burgemeesters en dat 
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deze hem uit het stadhuis weerden. De poortwachter Teunis van Haerlem getuigt dat hij tezamen met 
Kees Schipper, ongeveer een halfuur na het gebeurde, het huis van Wijnolts passeerde. Hij heeft toen 
,,denzelve over de deur leggende" horen zeggen ,,De Heren zijn al den donder schelmen". Het lijkt hem 
toe dat Wijnolts ,,toen seer beschonken was". Kees Schipper verklaart tenslotte dat hij Wijnolts 
alleen heeft horen zeggen ,,De Heren zijn altemael schelmen". 

De 26e februari is de procureur-generaal van het Hof van Utrecht niet aanwezig. Zijn plaatsvervanger, 
de heer B.G. Beukman verzoekt de maarschalk van Montfoort zo snel mogelijk een uitgebreid verslag 
van het gebeurde te laten maken, ondertekend door alle leden van het gerecht welke bij het gebeurde 
aanwezig waren, of in opdracht van hen getekend door de secretaris. 
Op 1 maart vergadert het gerecht daarover, wederom in een buitengewone vergadering. Nu zijn ook de 
schepenen Storij en Noteboom aanwezig. Men besluit om kort en zakelijk een „Historia Facti" op te 
stellen en deze naar de maarschalk te zenden. 

Op 4 maart geeft de heer Beukman het Hof de volgende eis in overweging: Wijnolts zal met „ontdekten 
hoofde en gebogene knien Gode ende Justitie om vergevenis te bidden wegens de injurien door hem 
gevangene tegen de Regeerders der Stad Montfoort uitgesprooken. Bannende voorts de gevangene 
voor den tijd van een Jaar en dag uit de Stad en Lande van Montfoort zonder inmiddels daar weder in 
te mogen komen". 
Op 7 maart brengt de procureur-generaal V.J. Blondeel advies uit over het bovenstaande. Hij meent 
dat de gevangene nog niet genoeg is verhoord over de feiten, staande in de ,,Historia Facti". Blondeel 
deelt verder mee, dat Wijnolts tot zijn ,,ontschuldiging" aanvoert „eenigsints beschonken" te zijn 
geweest. De procureur-generaal aanvaardt dit niet zo maar als dé reden. Hij twijfelt omdat Wijnolts 
bang was dat de bij de beurtschipper gevonden snuiftabak verstopt zou kunnen worden, terwijl hij 
intussen op het stadhuis ontboden werd, zodat het bewijs van fraude daardoor niet geleverd kon 
worden, terwijl „zorgeloosheid het eerste kenmerk van dronkenschap is". 

Een week later, 14 maart komt het gerecht opnieuw in een buitengewone vergadering bijeen. Dan 
wordt uitvoerig van gedachten gewisseld over een brief welke Wijnolts heeft gestuurd ,,Aan de Edele 
Achtbaare Heren Schout Burgemeesteren en die van den Gerechte der Stadt Montfoort". In deze brief 
schrijft hij van de vermoede smokkel en van zijn vrees over de verdwijning daarvan. Deze gedachte 
heeft zijn gemoed zodanig ontsteld, dat hij voor de heren verschijnende ,,in het respect.. . zeer verre 
gemancqueert heeft". Hij deelt mee dat door zijn transport, de alteratie, zijn verblijf op Hasenberg en 
de daarbij komende slapeloosheid, zijn hersenen „als bedwelmt zijn geworden". Hij kan zich daardoor 
niet meer herinneren wat hij nu precies heeft gezegd. Hij bekent zich wel schuldig gemaakt te hebben 
aan „groove en verregaande injurien jegens . . . aan welke hij het hoogste respect verschuldigt is". 
Aangezien zijn verzoek aan het Hof om het gepleegde delict composibel te verklaren (= een schikking 
te treffen) is afgewezen, zal hij naar alle waarschijnlijkheid een straf tegemoet moeten zien die hem „in 
zijne hooge Jaeren (hij is 63) uyt zijn welvaart zal zetten, of wel hem met zodanige schande zal 
dehonesteeren (van z'n eer beroven), waar door hij verder onbequaam zal zijn tot het waarneemen van 
zijn Post als Collecteur, waar in [hij] . . . vertrouwt den Lande tot hier toe Vlijtig ende Trouw, 
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Handtekening van Dirck Wijnolts. 
Coll.: RAU - Rechterlijk Archief- inv.nr. 92-6 folio 275 verso. 
Minuten van information en andere stukken uil criminele procedures. 
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mitsgaders ook tot genoegen van U Edele Achtbaare gediend te hebben". Hij beseft wel dat de 
beledigingen hen ,,regtvaardig vertoornde", maar „het vaderlijk hart, waarmeede U Edele Achtbaare 
jegens alle derselver Burgeren en ingezetenen zijn aangedaan, en de grootmoedigheydt waarmeede hij 
verseekert is", moet toch niet ongevoelig zijn voor „een schuldige die zijn schuld belijde en op het 
demoedigste om gratie en ontferming smeekt". Hij wil zich dan ook „allerootmoedigst aan de voeten 
van U Ed. Achtbaare . . . werpen, te belijden dat hij .. . op dingsdag den 22en February dezes Jaars in 
een allerongelukkigst Transport, 't welk de suppliant zijn levenlang verfoeyen en betreuren zal, 
hatelijkste en injurieuse expressien, welke den suppliant ten allerhoogste smerten heeft uytgestooten 
tegens een Regeering, welke [hij] . . . erkent zig de Hoogagting en liefde van alle goede Burgeren en 
ingezetenen waardig te maaken". Dirck gaat dan nog even door met loftuitingen aan de geadresseerden 
en schrijft tenslotte dat hij „ootmoediglijk Bid en smeekt dat U Ed. Achtbaare met een gratieus oog 
gelieven te reguardeeren, mitsgaders in goedertieren consideratie te neemen de akelige omstandig-
heeden waarin [hij] zig . . . thans gebragt ziet, de vreese voor de ruïne van hem en zijn huysgezin, en 
alzulks tot behoud van [hemzelf].. ., een burger en ingezeeten van U Ed. Achtbaare". Hij verzoekt de 
herendoor middel van een schrijven aan het Hof van Utrecht vermindering van zijn straf te bepleiten, 
zodat hij „niet uyt zijn welvaren gezet, nog met een publicq scandael" geconfronteerd wordt. 
Over de brief wordt uitgebreid gediscussieerd en men besluit uit consideratie met Wijnolts en mede
dogen voor zijn familie inderdaad bij het Hof om strafvermindering te vragen. Wel schrijven ze dat het 
Hof in het oog dient te houden dat „ter conservatie der eere en achtbaarheid dezer Vergadering en der 
resp. geladeerde Leden van dezelve zodanig eene satisfactie (= genoegdoening) bij wijze van honorable 
amende (= eerbaar herstel) alhier in Loco door den Suppliant in persoon te doen werde bezorgt". Van 
Dam en Storij eisen dat in deze brief wordt vermeld dat zij hier tegen zijn. Ze willen niet tussenbeide 
komen, omdat ze menen dat deze zaak geheel aan de justitie behoort overgelaten te worden. 
Op 18 maart ontvangen ze antwoord. Het Hof van Utrecht verzoekt het gerecht één of meerdere 
personen aan te wijzen om de maandag daarop in Utrecht met een commissaris uit haar college te 
overleggen op welke manier door Wijnolts genoegdoening gedaan zou kunnen worden. 

Zo gebeurt het, dat op 21 maart Gobius en Van Dam, vergezeld door de „tot hunnen dienst" meege
nomen gerechtsbode naar Utrecht rijden om daar met de commissarissen van het Hof, de heren Vianen 
en Van den Heuvel in conferentie te treden. De satisfactie zal in Montfoort op het stadhuis plaats
vinden. Voor deze „gebeurtenis" wordt op voorstel van de beide burgemeesters de volgende 
„opstelling" gekozen: De commissaris van het Hof neemt plaats in 't midden, aan zijn rechterhand de 
procureur-generaal, aan zijn linkerzijde de maarschalk van Montfoort, naast de procureur-generaal de 
president-burgemeester, aan de andere zijde naast de maarschalk de tweede burgemeester, en voorts de 
schepenen naar rang en ouderdom, daar tegenover aan een tafel, welke vóór de lessenaar van de 
secretaris staat, de griffier. De heren commissarissen stemmen met dit voorstel in. Op hun voorstel om 
het geheel achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, gaan de beide burgemeesters niet in. Zij vinden 
dat, hoewel hij weer inwoner van Montfoort en ook weer collecteur wordt, men bovendien zijn familie 
zoveel mogelijk wil sparen, Wijnolts toch openlijk zijn excuses zal moeten aanbieden. 
Besloten wordt dat de commissaris en de procureur-generaal, vergezeld door de griffier, op 24 maart 
's-morgens om acht uur met een jacht uit Utrecht zullen vertrekken, waarna ze om ca. half twaalf in 
Montfoort verwacht kunnen worden. Zij beëindigen hierna het gesprek. 

Op 24 maart wordt dan de laatste afsluitende vergadering van het gerecht over deze zaak gehouden. 
Als de heren uit Utrecht gearriveerd zijn, gaat de heer Gobius persoonlijk naar het jacht, dat zeer 
waarschijnlijk ligt afgemeerd in de IJssel achter het stadhuis, om uit naam van het gerecht de heren te 
verwelkomen en naar het stadhuis te begeleiden. Iedereen neemt, zoals overeengekomen, plaats. 
Vervolgens komt de substituut-procureur-generaal binnen met de gevangene. Wijnolts wordt achter 
een balustrade, tegenover de tafel van de griffier, geplaatst. Daarna leest de griffier, de heer Strick van 
Linschoten het vonnis voor. Wijnolts wordt veroordeeld tot een boete van f525,00. Bovendien moet hij 
ook de kosten van zijn gevangenschap betalen. Dan moet hij „Moots hoofd op de eene knie leggende, 
de Justitie mitsgaders de Heeren van de Magistraat der stad Montfoort" vergiffenis verzoeken en 
beleiden dat de uitgesproken beledigingen en scheldwoorden hem van harte leed doen. Na het lezen 
van deze uitspraak van het Hof vraagt de commissaris aan Wijnolts of deze bereid is hieraan te 
voldoen. Hij antwoordt bevestigend en werpt zich vervolgens op één knie en verzoekt de naast hem 
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INTERDICTIE. 
SabfenDirkWynholts, 25n̂  

" gcr en 3!ninonnöcc öcc <§tab Momfoort, 
tcc 3afte ban 3eficre betre gaanbe Injurien 
aan bt magfitraat bet boo f̂it),?, J t a b / 

op ben 22, February ïaatitlebEn aangebaan / in aan* 
merfiinge ban öE gnnftige intetce^ïe ban tael-gemeïte 
» g t f ï t a a t / Bn ben tobe ban Utrecht in fuBmigfte 
fêontfangen/ En baar En Boben ingEboïgE !£ëoûf3 
ronbEtnnatie aan bE gjuftitiE en boojfclj^ebe M^agi* 
jttaat BeDoojïnfte fattéfactie geeft negenen : Zo in* 
tetbiceett tjet b o o Ä e b e #of Bn bE3en Ineï feDcrnc* 
ïnft alle enbe een iegelnn/ ben boo?n. Dirk Wynhoks, 
ofte ietnanb ban 3nnE Camille/ ter3aKebao:fc9:cbe 
fcttacg tE bettanten/ te mi^eggen oftctemtébaen; 
on nœne ban na tïgeut ban "ïtegten en erfgenticban 
3aften tE 3ulïen tao?ben gefttaft. 

Gedaan in Collegio van 4en Raade te Utrecht, den 
22. Maart 1763. 

In kenniflè van my 

H. H. van den Heuvel. 

Te l 'trecht Gedrukt, by WILLEM JAN REER.S, Ordinaris Drukker der 
Ed. Mog Heeren Staten 's Lands van Utrecht, op de Ganze markt. 

Interdictie ter bescherming van Wijnolls en zijn familie. 
Coll.: RAU - Rechterlijk Archief- inv.nr. 92-6 folio 291. 
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staande pander2), omdat hij zichzelf op dit moment daartoe niet instaat acht, namens hemde volgende 
tekst uitte spreken: ,,Ik betuige dat mij de door mij aan de Edele Achtbare Heeren Regeerders der stad 
Montfoort aangedane beledigingen en tegens Haar Ed. uitgesprokene onwaarachtige scheldwoorden 
hartelijk leed doen, en dat ik dezelve houde voor lasteringen, en grove onbetamelijkheden, belovende 
nooyt diergelijke weder te zullen ondernemen, maar integendeel de bovengem. Heeren als mijne 
Wettige Magistraat alle verschuldigde eer, reverentie, en onderdanigheid te zullen bewijzen, biddende 
verder de door mij beledigde Justitie, mitsgaders de Ed. Achtb. Heeren Regeerders van Montfoort 
aller ootmoedigst vergiffenis wegens het gepasseerde". Daarna wordt Wijnolts vermaand zich aan z'n 
getuigenis te houden en zich voortaan ,,wel te gedragen". 

Wat er verder van Wijnolts is geworden is niet door mij onderzocht. Wel is bekend, dat hij enkele 
maanden later geen herbergier meer is, want op 3 oktober 1763 lezen we in de raadsnotulen „In 
aanmerking genomen zijnde, dat Dirk Wijnholtsuit de Herbergehet Vergulden Hoofd getrokken was, 
en dus geene Tappers neering meer kwam te doen . . ." 

Noten 
1. Ontvanger van belastingen op diverse goederen (accijns). 
2. Dienaar van het gerecht, degene die de gerechtelijke beslagneming op iets verricht. 
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De ijskelder op het Landgoed Linschoten 
door H. Alta en J.G. Vermeulen 

Vorig jaar is de restauratie van de ijskelder1) op het Landgoed Linschoten voltooid. Deze ijskelder, 
waarvan vroeger in het dorp allerlei verhalen de ronde deden, zoals een geheime onderaardse 
vluchtgang vanuit het kasteel of een grafkelder van vroegere eigenaars van het landgoed, was hoewel 
beschadigd, gelukkig nog niet in een geheel vervallen toestand geraakt. Dit was te danken aan het feit 
dat het parkbos moeilijk toegankelijk was en de beschadigde ingang met behulp vaneen zware deur en 
een boomstam goed afgesloten was. 
Om te kunnen restaureren moest een grote hoeveelheid aarde, die door erosie omlaag gekomen was, 
met handkracht weggegraven worden, waarbij verschillende oude delen van het hang- en sluitwerk 
terug gevonden werden en de hardstenen neuten2) en dorpels weer te voorschijn kwamen. Aan de hand 
van een foto uit 1914 werd de voorgevel opnieuw opgemetseld. waarbij de nieuwe zware kozijnen (afm. 
20 x 30 cm) werden vervaardigd van omstreeks 1940 in het Linschoterbos gevelde eiken. 
De 10 cm dikke deuren werden van western red cedar gemaakt en met kurk geïsoleerd. De „rijn-
formaat" stenen waren in voldoende mate uit oude voorraad beschikbaar. Bovenin de koepel zit een 
ronde opening met een diameter van 50 cm, welke afgedekt is door een rondom uitstekend achtkantige 
zandstenen plaat. Over deze steen heen werd een met zink bekleed houten, achtkantig afneembaar laag 
overlappend dakje aangebracht, waardoor de verzonken ring met een diameter van 80 cm om de acht
kantige steen heen tot bijna op het gewelf ook goed afgedekt werd. De kelder bestaat uit een ronde put 


