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.
De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de volgende archieven:
RAU — Rechterlijke Archieven — inv. nr. 92-6 Minuten van informatiën en andere stukken uit criminele
procedures 1758-1811, folio 264-291
Rechterlijke Archieven — inv. nr. 99-11 Register van criminele sententiën van het Hof Provinciaal van
Utrecht, folio 131-134
Rechterlijke Archieven — inv. nr. 627-2 Register van gerechtsnotulen Montfoort
OAM —inv.nr. 24 — Request van Wijnolts aan de magistraat, 1763
inv.nr. 25-12 Notulen van de raad 1763-1768, pag. 2 en 78
inv.nr. 49-1 Lijsten der personen, die als burgers aangenomen zijn, 1527-1798
Geraadpleegde literatuur:
Nederland's Patriciaat, 39e jrg., 1953, pag. 100 en 112

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 „rijnformaat" 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 achtkantige steen heen tot bijna op het gewelf ook goed afgedekt werd. De kelder bestaat uit een ronde put
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Uskelder met op de voorgrond mevrouw Schieveen, echtgenote van de tuinman van het landgoed,
Foto: Mej. E. Peletier.
Coll.: St. G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed

Linschoten.

van bijna 4 m diameter met een diepte van bijna 3 m onder de zijopening in het portaal. Deze opening
van 1 m hoogte bij 1,25 m breedte valt juist in het halfronde koepelgewelf, dat aan de buitenzijde 5 cm
inspringt op de putmuur. De putmuur bestaat uit een halfsteens binnenmuur van 10,5 cm, een spouw
van 5,5 cm en een anderhalfsteens buitenmuur van 33 cm dikte. Het gewelf heeft ook een spouw, maar
is lichter uitgevoerd, waardoor de buitenwand ca 28 cm dik is en de totale dikte ca 40 cm is. De opening
bovenin het gewelf i's over de bovenste 20 cm cylindrisch, doch de onderste 20 cm wordt naar beneden
toe wijder, zodat dit deel a.h. w. een apart klein koepeltje bovenop de grote koepel vormt. Het geweifis
aan de buitenzijde van boven beklampt met platte stenen. Aan de oostzijde is een portaal, inwendig 1,9
m breed en 3 m hoog met een bijna halfrond tongewelf, aan de buitenzijde afgesloten door een onder
een helling van ca 80° opgemetselde frontmuur, welke aan de bovenzijde versterkt is met een schuin
opgemetseld soort fronton. Het kozijn voor de deur heeft een hoogte van 2,3 m en een breedte van 1 m.
Aan de noordzijde is tegen dit portaal, vermoedelijk voor het opbergen van gereedschap, een apart
compartiment aangebouwd door over een hoek van ca 75° een éénsteensmuur van 22 cm dikte parallel
aan de putmuur op te metselen op een afstand van bijna 1 m van de putwand met een hoogte van 2,4 m
vanaf de vloer van het portaal, die ruim 1 m onder de zijopening van de kelder naar het portaal ligt.
Bovenop het gewelf is terplaatse van deze aanbouw een over 60 cm recht omhooggaande klamp
gemetseld op 1,5 m afstand van de buitenmuur van dit compartiment, waarbij de hier ontstane ruimte
met een flauw'gebogen gewelfje afgedekt werd en de achterzijde van deze ruimte door een rechte
éénsteensmuur werd afgesloten. Dit compartiment is door een opening van eveneens 2,3 m hoogte en
1 m breedte verbonden met het voorportaal. Op een foto uit 1870 (aanwezig in het archief van de
Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten) is te zien dat er op de
helling naar de vulopening een wegverharding was aangebracht, zodat het ijs met paard en wagen van
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Vooraanzicht ijskelder tijdens de restauratie
Foto: H. Alt a

Vooraanzicht ijskelder na de restauratie
Foto: H. Aha
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de naastliggende vijver naar boven gebracht kon worden. Na afloop van de herstelwerkzaamheden is
alle aarde weer boven op de koepel gebracht en werd het steile talud met vlechtwerk van wilgetenen
versterkt om deze aarde ter plaatse vast te houden. Ook de paden zullen weer in orde gebracht worden
en er zullen opnieuw kastanjes aangeplant worden, zoals oorspronkelijk het geval was om voor de
nodige beschaduwing te zorgen. Het inwendige van de put is schoongemaakt door een laag grond van
ca 0,5 m te verwijderen, waardoor de poeren zichtbaar kwamen, waar vroeger een balklaag op gerust
heeft, terwijl ook de opening van een overkluisde afvoer naar de vijver voor het smeltwater te
voorschijn kwam.
Om de hedendaagse bewoners van ijskelders, de verschillende soorten vleermuizen die Nederland kent,
ter wille te zijn, zijn in het metselwerk boven de hoofdingang en boven het kozijn van de opening naar
de put doorgangen open gehouden, zodat de vleermuizen zelfs tot in de spouw kunnen komen om hier
te overwinteren als de kou hen steeds dieper in de kelder doet terugtrekken. De vochtigheid in de kelder
is zodanig, dat de vleermuizen niet verdrogen en er een goed overievingsklimaat vinden.
Het gebruik van de ijskelders vroeger was als volgt: Aan het eind van de zomer werd de kelder gewoonlijk schoongemaakt, al waren er wel grote kelders waarbij een nieuwe voorraad ijs wel twee jaar
meeging. Als het ijs's winters voldoende dik was geworden werd het ijsz.g. „gevist". D.w.z. het ijs werd
a) in stukken geslagen of b) in stukken gezaagd, en met een soort schepnetten met een diameter van 50 à
60 cm uit de vijvers en grachten gehaald en met kruiwagens of met paard en wagen naar de ijskelder
gebracht. In geval a) naar de vulopening bovenop en de ongelijke kleine stukken werden naar beneden
gestort, waar met behulp van houten hamers vaak alle lucht tussen het ijs uit geslagen werd en soms
van tijd tot tijd een emmer water gebruikt werd om het aaneenvriezen tot één grote klomp ijs te
bevorderen. In de zomer werd dan met hamer en beitel naar behoefte het nodige afgehakt om in huis in
een ijskast verder gebruikt te worden voor het goedhouden van etenswaren als vlees en vis. Wild liet
men vaak in de ijskelder zelf besterven, totdat het voor consumptie geschikt was. In geval b) door de
deur via een ladder naar beneden gebracht en zorgvuldig opgestapeld, waarbij vaak tussen de blokken
zaagsel of turfmolm gestrooid werd om het aaneenvriezen te voorkomen, waardoor het 's zomers veel
gemakkelijker was ijs weg te halen. Het was vaak een kwestie van plaatselijke omstandigheden, wat
betreft beschikbare mankracht in de winter en in de zomer, voor welke methode men voorkeur had.
Ijskelders te Woerden
In Woerden hadden in de vorige eeuw meerdere kaas- en vishandelaren een ijskelder. Zo had bijvoorbeeld de heer G. Kuyten sinds 1 augustus 1893 een overeenkomst met de gemeente betreffende de
levering van ijs op verlangen van een geneesheer. In 1921 wilde de eigenaar van de ijskelder een hogere
vergoeding hiervoor dan de gemeente wilde betalen en daar de andere bezitters van ijskelders niet
genegen waren tegen de door de gemeente geboden voorwaarden ijs te leveren, besloot de gemeente op
de Vaalt3) een eigen ijskelder te bouwen, waarbij het grondwerk door gemeentearbeiders werd
uitgevoerd om de kosten in de boeken laag te houden. Deze kelder werd in de winter met natuurijs
gevuld en als dit ijs in de zomer op was, werd ijs van een ijsfabriek betrokken. Dit is vermoedelijk wel de
laatste in Nederland gebouwde ijskelder geweest, want de tijd voor ijskelders was in feite al lang
voorbij. Zo bestond in 1888 reeds ,,De Amsterdamse Kristalijsfabriek", die in verschillende
omliggende plaatsen depots had, totdat bijvoorbeeld in Baarn in 1920 een kleine ijsfabriek kwam.
Omstreeks 1942 is de kelder in Woerden afgebroken omdat terplaatse woningen gebouwd werden.
Waarschijnlijk was de kelder toen reeds al lang niet meer in gebruik.

Noten
1. De restauratie van de ijskelder was voor de voorzitter van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van
het Landgoed Linschoten, Prof. dr. A.W. Reinink en J.G. Vermeulen aanleiding om onderzoek te verrichten naar het gebruik en de opslag van natuurijs. Dit resulteerde in het boek „Ijskelders, koeltechnieken van
weleer" (Uitg. Heuff, Weesp 1981).
2. Stenen of houten onderstuk van een stijl.
3. Thans gedeelte Oostsingel in nabijheid van de Parijse Brug.
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