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Het stadhuis van Montfoort
door C.G.M. Noordam
Inleiding
De geschiedenis van het stadhuis van Montfoort is de geschiedenis van een pand dat qua ouderdom
opzienbarend genoemd kan worden, en dat een centrale rol heeft gespeeld in het leven van
de Montfoorters gedurende een periode van meer dan 600 jaar. Zowel de verbluffende ouderdom
van het gebouw (een recente ontdekking) als de centrale functie van het gebouw in de Montfoortse
samenleving zijn nooit goed voor het voetlicht gebracht. Zeer hardnekkige misvattingen hebben
een goed begrip van het gebouw vertroebeld. Misvattingen betreffende de plaats van het pand,
de ouderdom, en de functie ervan. Het stadhuis staat op een andere plaats dan men dacht,
het is veel ouder dan men dacht, en het is in historisch opzicht veel waardevoller dan men
dacht.
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Stadhuis en IJsselpoort in 1989. Coll. Gemeente Montfoort.
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Om maar gelijk met dit laatste te beginnen: er is geen pand in Montfoort, dat ouder is dan
dit stadhuis. Er zijn wellicht kelders onder gebouwen, fundamenten, en brandmuren tussen gebouwen
die in ouderdom kunnen wedijveren met het stadhuis, maar er zijn geen panden, die zo compleet
van zo'n hoge ouderdom zijn. Het stadhuis van Montfoort is ouder dan bekende stadhuizen
als die van Gouda, Middelburg en Veere!
Minstens net zo belangrijk als de ouderdom van het gebouw is de historische continuïteit in
gebruik. Meer dan 600 jaar lang zetelde hier de Montfoortse magistraat. Hier werden besluiten
genomen over het wel en wee van de Montfoortse bevolking, hier werden belastingen vastgesteld,
huwelijken gesloten, recht gesproken.
Kortom, het is een van de meest bijzondere panden van Montfoort. Het heeft, zoals uit het
navolgende moge blijken, enige tijd geduurd voordat duidelijk werd hoe bijzonder het pand
wel niet was.
Datering van het gebouw
Tot 1986 werd door velen gedacht, dat het stadhuis van na 1603 dateerde. Er bestaat namelijk
een afbeelding van een pand met daaronder het opschrift ,het stadhuis van Montfoort in 1603'.
Dit afgebeelde .stadhuis' was volstrekt identiek met een gebouw dat tegenover het echte stadhuis
lag, en dat voorkomt op de stadsplattegrond van Blaeu (1649). Het onderschrift ,stadhuis' op
de plattegrond lijkt bij dit pand te behoren. De stadsplattegrond van Blaeu kent nogal wat
fouten. Eén van die fouten is, dat stadhuis en IJsselpoort niet als afzonderlijke gebouwen herkenbaar
zijn. Aldus verkeerde men in de veronderstelling, dat het stadhuis in ieder geval tot 1603 op
een andere plek stond, en dat het huidige pand van na die tijd dateert. Deze overtuiging werd
zelfs uitgedragen door afbeelding van die prent op verschillende gemeentegidsen.
Maar deze overtuiging berust op een misvatting, veroorzaakt door een historische falsificatie.
De bewuste afbeelding is waarschijnlijk vervaardigd door J. Stellingwerf. Deze leefde in de
achttiende eeuw en maakte naar de mode van die tijd historiserende afbeeldingen. Panden van
de stadsplattegrond van Blaeu tekende hij na en voorzag ze van een datering van tenminste
100 jaar eerder. Dankzij hem dacht men niet alleen, dat het stadhuis aan de overkant van
de Hoogstraat was gelegen, maar dacht (en denkt) men ook, dat Montfoort in de zestiende
en zeventiende eeuw een klooster heeft gehad.
De oudste afbeelding van het stadhuis stamt uit ongeveer 1620 en biedt geen aanknopingspunten
voor een nauwkeuriger datering. Onderzoek in het stadsarchief bracht aan het licht, dat in
1551 het stadhuis in ieder geval op de huidige plaats gelegen was. De eigenaar van het daarnaast
gelegen pand kreeg in dat jaar toestemming om een vensteropening met tralies achter zijn huis
in de stadsmuur te mogen maken.1 Daarbij werd hij als buurman van het stadhuis genoemd.
In 1565 is er vervolgens sprake van de markt voor het stadhuis.2 Deze markt werd ook in
later eeuwen op het pleintje voor het stadhuis gehouden. De stadsarchieven reiken voor het
verschaffen van informatie over het gebouw niet verder terug.
Voor verdere datering zijn we daarom aangewezen op bouwkundig onderzoek. Wanneer we
ons dan allereerst richten op het uiterlijk van het gebouw, dan zien we, dat het stadhuis het
aanzicht van een voornaam zeventiende/achttiende-eeuws herenhuis heeft. De hoge vensters
en de grote deur met bovenlicht versterken dit beeld. Afbeeldingen van het stadhuis door L.P.
Serrurier uit 1728 en door Jan de Beijer uit 1751 laten echter nog een gotische ingang zien.
Dit wijst op een bouwdatum tot uiterlijk ongeveer het midden van de zestiende eeuw. De
afbeeldingen tonen tevens ronde ontlastingsbogen boven de vensters. Dit kunnen stijlkenmerken
uit de renaissance-tijd zijn. Renaissance stijlkenmerken werden vanaf het begin van de zestiende
eeuw buiten Italië toegepast. Ook eerder werden echter (minder decoratieve) ontlastingsbogen
toegepast. Het formaat van de bakstenen van het stadhuis biedt voor een nadere datering niet
veel aanknopingspunten. Gezien het formaat van de stenen is het stadhuis uit de veertiende
tot zestiende eeuw. Het onderste deel van de IJsselpoort is ouder.

Details van de stadsplattegrond van Blaeu (1649) en van de daarvan afgeleide prent van Stellingwerf uit
ca. 1730. Museum voor Schone Kunsten, Brussel

Stadhuis en IJsselpoort, door L.E Serrurier, 1728. Goed zichtbaar zijn de twee leeuwen op pilaren na
het bordes, en de gotische ingang, links van de plaats van de huidige ingang. De trap van de IJsselpoo
is al dichtgemetseld RA Utrecht, top. atlas nr. 553.
Het steenformaat daarvan (26/26,5 X 13 X 6/6,5 cm.) wijst op de veertiende eeuw. Waarschijnlijk
dateert dit gedeelte van de IJsselpoort uit de periode van de bouw van de stadsverdediging
na het verlenen van stadsrechten in 1329. De uiterlijke kenmerken van het gebouw bieden
dus - met uitzondering van een gedeelte van de IJsselpoort - geen aanknopingspunten voor
een datering die verder gaat dan op grond van de informatie uit het stadsarchief mogelijk is.
Er zijn twee gelukkige omstandigheden, die maken, dat we toch een betere datering van de
bouw van het stadhuis kunnen geven. De eerste is dat het stadhuis vanaf de begane grond
een houten constructie heeft, en de tweede de ontwikkeling van technieken om houten constructies
tamelijk nauwkeurig te kunnen dateren.
Ondanks het feit, dat in de vorige eeuw het dak werd verminkt door het afbreken van de
trapgevels en het aanbrengen van een puntdak is er een houten constructie tot in de nok aanwezig.
Deze in beginsel middeleeuwse bouwwijze is afgeleid van de bouw van volledig houten huizen,
of van hout/leemhuizen. Daartoe bouwde men voor een huis een geheel houten skelet op,
dat vervolgens met wanden werd betimmerd. Ook het stadhuis heeft zo'n geheel houten - zelfdragende
- constructie, waaromheen in dit geval geen houten wanden zijn getimmerd, maar stenen muren
zijn gemetseld.
Deze middeleeuwse bouwwijze is uniek in Montfoort, en komt op deze wijze ook elders nauwelijks
meer voor. In het huis op de hoek van de Lange Kerkstraat - Oude Boomgaard had Montfoort
een voorbeeld van dezelfde bouwwijze, waarschijnlijk daterend uit dezelfde tijd als het stadhuis.
Dit pand werd echter in 1959/1960 afgebroken. Van dit huis afkomende bouwmaterialen zijn
gebruikt voor de restauratie van het stadhuis in 1963-1965.
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Afbeelding van balklagen. Vit: Dr. E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen, Utrecht, 1986.

Bij deze restauratie zijn de balken op de begane grond nieuw aangebracht. Deze waren niet
meer aanwezig. Op de voormalige Raadkamer werd toen één moerbalk vernieuwd (de kleine
dwarsbalken, de kinderbalken, zijn alle nieuw).
Dr. H. Janse van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, deskundige op het gebied van houten
constructies, ontdekte op verschillende plaatsen zogenaamde telmerken.3 Dit zijn tekentjes, die
zijn aangebracht op onderdelen van de houten constructie, om ervoor te zorgen, dat alle onderdelen
op de juiste wijze met elkaar verbonden werden. Deze tekentjes evolueerden in de loop van
de tijd. Het systeem van telmerken is door hem herontdekt in 1958 bij restauratie van de Oude
Kerk te Amsterdam. Vergelijking van voorkomende telmerken in diverse constructies met gegevens
uit archiefbronnen levert een redelijk betrouwbaar systeem voor de datering van houten constructies.
Op de zolder van het stadhuis werden de volgende tekens gevonden:

En op de tweede balk rechts in de Raadkamer nog eens het volgende telmerk:

De strepen geven daarbij het getal aan, en het visje de richting. Ook op een sleutelstuk en
een stijl in de Raadkamer werd een visje aangetroffen. Deze telmerken werden tot ongeveer
het midden van de vijftiende eeuw gebruikt. Op een van de balken komt tevens een eigendomsmerk
voor:

Verbindingsgaten, in het gedeelte van de oorspronkelijke constructie op zolder, die uitgeboord
waren in plaats van uitgebeiteld, wijzen op een datering van vóór 1500. De eenvoudige sleutelstukken
wijzen in dezelfde richting.
Hiermee was het stadhuis geplaatst in een duidelijk afgebakende periode van ongeveer een
eeuw, en in ieder geval in de periode van vóór 1500.
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Doorsneden van het stadhuis en de IJsselpoort naar de beoogde situatie na restauratie. De hoogte van
het stadhuis van kelder tot nok bedraagt 19,5 meter en van begane grond tot nok 18 meter. Het poortgeb
is 15,4 meter hoog. Het grondplan van het hoofdgebouw bedraagt 9,5 X 11,5 meter, de achteraanbou
10,5 X 5,8 meter en het poortgebouw 7 X 7,4 meter.
Tekeningen vervaardigd door architectenatelier A. Kok & Zn. te Amsterdam, 1963.

Een tweede, nog nauwkeuriger techniek, die de laatste jaren is ontwikkeld, is de methode van
dendrochronologisch onderzoek. Hierbij worden uit daartoe geschikte balken monsters genomen
van ongeveer 20 cm lang en 1 cm dik. De jaarringen hiervan worden vergeleken met reeds
eerder onderzocht referentiemateriaal, waarvan de datering aan de hand van archiefbronnen
is vastgesteld. Per streek zijn er karakteristieke overeenkomsten tussen de jaarlijkse dikte van
de jaarringen als gevolg van de hoeveelheid regen en zonneschijn in een bepaalde periode. Deze
methode geeft zeer nauwkeurige dateringen met een afwijking van slechts enkele jaren.
Op 4 juli 1990 nam drs. D. de Vries van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een aantal
monsters. Het Instituut voor Pré- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam onderzocht
vervolgens deze monsters. Aanvankelijk leidde dit onderzoek tot een negatieve uitkomst. Vergelijking
met referentiemateriaal van Westfaals eikehout leverde niets op.
Toen later referentiemateriaal van binnenlands eikehout beschikbaar kwam, kon alsnog een datering
plaatsvinden: 1373, met een spreiding van 5 jaar. Deze datering werd gemaakt aan de hand
van een monster van een moerbalk in de Raadkamer op de eerste verdieping. De verankering
van deze moerbalk in het gebouw is zodanig, dat het niet waarschijnlijk is, dat deze naderhand
is aangevoerd.4
De marge van enkele jaren moet ondermeer worden aangehouden voor de duur van transport
en opslag. De gevonden datering sluit zo goed aan bij de overige kenmerken, dat gesproken
kan worden van een solide datering.
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Doorsneden van hel stadhuis en de IJsselpoort naar de situatie voor restauratie, vervaardigd door architecten
A. Kok & Zn. te Amsterdam, 1962.

Waarom staat het stadhuis op deze plaats?
De plaats van het stadhuis is a-typisch. Stadhuizen liggen over het algemeen in het midden
van een kern aan een centraal plein. Dat dit in Montfoort niet het geval is, kan er op wijzen,
dat van oudsher deze plaats al een bestemming voor de plaatselijke overheid had. De plaats
is wellicht uitgekozen vanwege het belang van vervoer over water in de middeleeuwen, en
de mogelijkheid daarop toezicht te houden. De noordzijde van het stadhuis ligt aan de Hollandse
IJssel.
In 1353 was er op de plaats van de huidige IJsselbrug al een versterkte brug aanwezig, alwaar
(wederrechtelijk) tol werd geheven. De burggraaf van Montfoort werd in het genoemde jaar
door de bisschop van Utrecht gedwongen deze versterkte brug af te breken en een brug te
bouwen, die men vrijelijk kon passeren.5 Het heffen van tol van schepen heeft goed kunnen
samengaan met een stadsgebouw, van waaruit het toezicht op passerende schepen plaatsvond.
Verder zullen er in verband met belastingheffing op waren maten en gewichten zijn opgeslagen.
Deze voorganger van het stadhuis werd waarschijnlijk aangeduid als ,stadskelder'. Veel meer
dan een kelder zal het ook niet geweest zijn. Voor ieder perceel grond en voor ieder pand
in Montfoort diende een klein bedrag (thins of tijns) te worden betaald aan de burggraaf. In
het enig bewaard gebleven thinsregister, uit 16586, komt geen stadhuis voor, maar wordt aan
de noordzijde van de Hoogstraat wel de ,stadskelder' genoemd (N.B. niet verwarren met het
thans zo genoemde etablissement).
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Het stadhuis in 1751, detail van aquarel door Jan de Beijer. Ten opzichte van
de afbeelding van Serrurier zijn er enige detailverschillen te bespeuren. De proportionering van het stadhuis door De Beijer is duidelijk beter. Het vrij hoge
dak komt echter slecht over, waarschijnlijk omdat hij zich zeer dicht naar het
stadhuis heeft moeten begeven om het in zijn geheel te kunnen afbeelden. RA
Utrecht, top. atlas nr. 554.
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Nu zijn aanduidingen in thinsregisters erg conservatief. Ze werden van jaar tot jaar onveranderd
overgenomen om de rechtsgrondslag voor de heffing intact te laten. De aanduiding in het thinsregister
van 1658 gaat dan ook wellicht terug tot de tijd waarop die plaats voor het eerst een stedelijke
bestemming kreeg. Na de bouw van het stadhuis bleef de naam ,stadskelder' in gebruik voor
de kelder van dit gebouw.
Waarom werd het stadhuis in circa 1373 gebouwd?
Aangezien er geen schriftelijke bronnen voorhanden zijn over deze kwestie blijft een verklaring
enigszins speculatief.
Het is echter niet onaannemelijk, dat de burggraaf van Montfoort op enigerlei wijze betrokken
is geweest bij de bouw van het stadhuis. De burggraven hebben altijd een zeer grote invloed
gehad op het bestuur van Montfoort. Zij hebben het plaatsje in 1329 stadsrechten verleend.
Gedurende eeuwen hadden zij grote invloed op alles wat er gebeurde. Verordeningen van plaatselijke
aard werden bijna altijd mede door hen of hun plaatsvervangers vastgesteld. Zij trachtten het
stadje gaandeweg meer aanzien te verschaffen. Zo spanden zij zich in om in de kerk van Montfoort
een kapittel op te richten, richtten zij het Oudemannenhuis op, en waren zij de belangrijkste
sponsors van het fonds van de Heilige Geest-armen. De bouw van het stadhuis heeft stellig
op enigerlei wijze te maken met de burggraven.

IJsselpoort en stadhuis, ca. 1750, detail van wandschildering (thans ingelijst) door Jurriaan Andriess
De afbeelding is waarschijnlijk ontleend aan een aquarel van Jan de Beijer uit 1744. Particulier bezi
Foto E. de Goederen, Linschoten

Het aanzien van de burggraven was in de periode voorafgaand aan het bouwjaar sterk gestegen.
Vanaf circa 1358 maakte de burggraaf van Montfoort deel uit van de hofkring van Jan van
Blois te Schoonhoven.7
De burggraaf leverde hem in tijd van oorlog ook contingenten manschappen. Waarschijnlijk
mede met het oog daarop richtte burggraaf Zweder II in 1363 in Montfoort de schutterij op.8
In het spoor van Jan van Blois vochten leden van de burggrafelijke familie in Vlaanderen, Frankrijk,
Pruisen en Litauen. In 1372 nam de burggraaf van Montfoort als aanvoeder van een groot
contingent manschappen deel aan de Gelderse successie-oorlog. Verder vergezelde hij Jan van
Blois in 1372 op diplomatieke reizen naar keizer Karel IV.
Dan volgen enkele jaren van vrede. Het enorm gestegen aanzien van Zweder II steunde waarschijnlijk
voor een deel op de steun van de Montfoortse poorters. Deze ondersteuning kan heel goed
gevolgd zijn door een dankbetuiging in de vorm van een bevordering van de bouw van het
stadhuis. De vrede zorgde voor een onbezwaard transport van bouwmaterialen. In 1375 overleed
Zweder II op een reis naar Jeruzalem.
De functies van het stadhuis
De meeste functies, die het stadhuis in het verleden heeft gehad, zijn te koppelen aan nog
bestaande vertrekken. Soms is dit niet mogelijk. Zo is er in 1547 sprake van de school op
het stadhuis.9 Of dit een permanente of tijdelijke voorziening was, en in welk vertrek deze
school was gevestigd, weten we niet. Verder wordt de aanduiding ,Raadkamer' zowel gebruikt
voor de bovenverdieping als voor de achteraanbouw.
Dit geldt wellicht ook voor de volgende aanduidingen:
Stadhuyscamer (1591), Schepencamer (1609), Heerscamer (1661).
Andere aanduidingen zijn eenduidig en goed plaatsbaar: Hael vant Stadthuys (1618), Camer
boven de Hael (1658), Audientiecamer in de voorsale (1676).10 De bestemmingen van de vertrekken
kunnen globaal als volgt worden gereconstrueerd:
De kelder: bergplaats, woning, werkplaats.
De twee tongewelven onder het stadhuis zijn voor zeer verschillende doeleinden gebruikt: het
opslaan van hout (1594), woning voor de poortwachter van de IJsselpoort (1639) (ook het
gedeelte onder de achteraanbouw), opslagruimte voor het levensmiddelenbedrijf ( 1918), commandopost
van de dienst Bescherming Bevolking (1963), werkruimte voor de archivaris (1986).
De beletage: Vierschaar.
Een belangrijke functie van het stadsbestuur was de rechtspraak. Tot de invoering van het Franse
rechterlijke systeem in 1812 werd op lokaal niveau recht gesproken door schout en schepenen.
Gedurende lange tijd was de Montfoortse schepenbank zelfs appélinstantie voor de rechtspraak
van het omringende platteland. De plaats waar recht werd gesproken heette de Vierschaar. Deze
bevond zich in het stadhuis in de grote zaal op de beletage. Op de vloer lagen 1000 tegels
(1618). In 1676 werd er een nieuwe ,audiëntie' gemaakt (hier in de betekenis van rechtbank).
Uit het bestek hiervan krijgen we een indruk van het uiterlijk van de Vierschaar.11 Deze bestond
uit twee grote houten vakken, die ieder ongeveer 7 meter lang en 1,50 meter hoog waren.
De achterkant van het achterste vak was ongeveer 3,30 meter hoog. Deze achterwand bestond
uit negen panelen, waarvan het eerste en het laatste paneel als deur dienst deden. Tegen het
middelste paneel zat de president van de rechtbank. Vanuit de audiëntie voerde een wenteltrap
met 22 treden naar de verdieping daarboven. Met enig ander werk werd het maken van de
nieuwe audiëntie aangenomen door Willem Claesz. van de Poll voor f 200,-. Deze deed het
werk voor hetzelfde bedrag over aan commies Pieter van Lobbrecht.
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Een kroniekschrijver geeft in 1759 een schildering van de ruimte: ,Dit stadhuys heeft van binnen
een ruyme Audiëntie, daar ter rechterhand de Vierschaar is, en, daartegenover, ter linkerhand
een breede schoorsteen, om bij Wintertijd te vuuren; voor welke men een Oud en voortreffelijk
Schilderstuk ziet, gedaan door een eertijds beroemde Mr. Hendrik Heerschop'.12

De gerestaureerde Raadzaal op de eerste verdieping met het schilderij van Heerschop
in 1965. Foto ontleend aan Maandblad Oud-Utrecht, mei 1965.

Het rookkanaal is later weggewerkt, maar op de verdieping daarboven nog zichtbaar. Het schilderij,
gemaakt in 1649 en waarschijnlijk al sinds die tijd aanwezig, wordt op dit moment gerestaureerd.
Het heeft een allegorische voorstelling, die op rechtspraak betrekking heeft. Waarschijnlijk stelt
het voor het bezoek van Pompejus aan de wijsgeer Posidonius in het jaar 66 v. Chr. Posidonius,
die op Rhodos zwaar ziek te bed lag, wilde zich voor een zo beroemd bezoeker wel oprichten,
en hield een filosofische verhandeling met als motto: ,er is niets goed, dat niet eerlijk is'.13
Een voortreffelijk motto voor een zaal, waarin recht wordt gesproken.
11

De rechtspraak omvatte zowel de burgerlijke zaken als de strafrechtelijke zaken. De burgerlijke
rechtspraak betrof geschillen van allerlei aard (huurgeschillen, arbeidsgeschillen, geschillen in
zaken van koop en verkoop etc), verder ook het opmaken en registreren van transportakten
voor onroerend goed, hypotheekakten, het opstellen van akten van boedelscheiding, testamenten
etc. De strafrechtspraak hield zich bezig met overtreding van de uitgebreide rechtsregels van
Montfoort, die gedeeltelijk al van kracht waren sinds de verlening van de stadsrechten in 1329.
In de negentiende eeuw gaat de ruimte deel uitmaken van de secretarie. In 1824 wordt in
de ruimte een scheidingswand geplaatst, die later weer vervangen wordt door andere scheidingswanden.
De eerste verdieping: Raadkamer.
De vergaderplaats van het stadsbestuur was in de Raadkamer op de eerste verdieping. Dit
wordt ons in 1759 bericht door de eerder genoemde kroniekschrijver. De laatste tientallen jaren
wordt dit vertrek aangeduid als burgemeesterskamer'.
Overigens werd omstreeks 1763 ook de achteraanbouw van het stadhuis als Raadkamer aangeduid.
Het stadsbestuur zetelde op Spaansleren stoelen (stadsrekening 1618) en wel op rode stadszitkussens (1613). Dit waren kussens met het stadswapen daarop geborduurd. De vergadertafel
had een donkergroen laken (1621). Ook het gordijn was groen, en wel „groen imperiaal" (1757).
De Raadkamer werd in 1766 behangen met goudleerbehang, waarvoor de niet geringe som
van f 412,- werd uitgetrokken.
Ê
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IJsselpoort en stadhuis in 1795, detail van gewassen tekening door CG. Memeling. De achteraanbouw
is in de getoonde vorm met nieuwe schuiframen en keldervensters in 1762 opgetrokken door Aart van
den Houdijk. Het tentdak van de IJsselpoort is inl781 uitgevoerd naar een ontwerp van Gerrit van Sten
Particulier bezit R.A. Utrecht, top. atlas.
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De ruimte heeft in ononderbroken continuïteit gefunctioneerd als vergaderplaats van het bestuur
van Montfoort tot de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor in 1990. Weliswaar werd
ook in de achteraanbouw op de benedenverdieping vergaderd, en na 1976 in de gerestaureerde
Commanderij van St. Jan, het college van burgemeester en wethouders bleef de ruimte als
vergaderruimte gebruiken. Tevens fungeerde de ruimte als werkkamer van de burgemeester.
Bij ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders als de commissaris van de Koningin diende
het vertrek als representatieve ontvangstruimte.
De tweede verdieping: zolder.
De ruime zolder van het stadhuis werd voornamelijk gebruikt als opslagplaats. In 1551 werd
de zolder verhuurd14, maar meestal diende hij als bergplaats van turf. Gezien de grote hoeveelheid
turven, die nodig was om een gemiddeld huishouden door de winter te helpen, kan men er
van uitgaan, dat het er overvol lag. In 1576 (Montfoort was nog Spaans) lagen er in het stadhuis
gewonde Spaanse soldaten.15
Omdat men bang was, dat deze zich uit de turfvoorraad zouden bedienen, werd er een nieuw
slot op de zolder gezet. Het is niet onaannemelijk, dat deze soldaten toen een groot deel van
het archief hebben opgebrand, want stadsarchief van voor die tijd ontbreekt nagenoeg.
In 1672-1674 waren er weer andere soldaten: Franse. Deze hebben behoorlijk huisgehouden.
Op de grond werden vuren gestookt waardoor het stadhuis geheel beroet werd.
Er werd een enorme rotzooi achtergelaten. Na hun vertrek werden 18 stuivers betaald voor
het „wegbrengen van de puyn en de rouwste dreck". Later werd door drie personen het gehele
stadhuis in acht dagen tijd geheel van boven naar beneden geschrobt. Hiertoe werden steigers
in het stadhuis geplaatst. Kosten van het schoonmaken: 14 gulden en 2 stuivers.16

De Raadzaal in de achteraanbouw in 1904. Het hek is vervaardigd in 1874, de halfronde
vergadertafel in 1889, de stoelen zijn vervaardigd in 1904.
Het raam achter de voorzitterszetel is in 1900 in de westelijke gevel van de achteraanbouw
aangebracht Coli Gemeente Montfoort
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De achteraanbouw: secretarie.
Het oostelijk gedeelte van de achteraanbouw vormde het domein van de stadssecretaris. Hier
bewaarde hij ook het stadsarchief, voorzover hij dat althans niet mee naar huis nam. Het overige
deel van de ruimte deed in ieder geval in de achttiende tot en met de twintigste eeuw dienst
als gerechtskamer en raadzaal. Hiertoe werd in 1762 de ruimte met een opgaande muur in
tweeën gesplitst.
De kelder onder de achteraanbouw.
De kelder onder de achteraanbouw deed dienst als berging, en diende ook als onderkomen
voor de portier van de IJsselpoort.
In 1762 werden vensters aangebracht. In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw diende een deel van de ruimte als cachot. Vanaf 1954 was de kelder
in gebruik als gemeentelijke archiefbewaarplaats.

in. Het Stadhuis de Mom'

Ir
fei

1

ItiluMttttl
Stadhuis en IJsselpoort, ca. 1920, geheel bepleisterd en met
tentdak. Coli G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, MontfoorL
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De IJsselpoort
De IJsselpoort kan door zijn verbondenheid met het stadhuis daarvan nauwelijks los worden
gezien. Het onderste deel van de IJsselpoort (tot de boog) dateert waarschijnlijk nog uit de
tijd van de aanleg van de stadsverdediging na 1329. De ruimte boven de poort zal wellicht
oorspronkelijk voor een valhek gebruikt zijn. Later werd er een vertrek afgetimmerd, dat diende
als woning voor de portier van de IJsselpoort. In 1639 was dit vertrek in slechte staat. De
portier van de IJsselpoort, Jan Quirijn van Maurick, klaagde ,dat het dack van de selve poerte
soe ondicht is, dat hy nyet droech woenen en can'. Op zijn verzoek werd hem toegestaan
de kelder onder het stadhuis als woning te gebruiken.17 In 1698 was het vertrek nog verder
achteruitgegaan.
De magistraat stelde in dat jaar de ,gedevaliseerde earner over de IJsselpoort' ter beschikking
aan de schutterij ,ten eijnde om deselve tot costen van de schutterije te laten approprieren tot
een bequame vergaderplaats'.18 Tevens deden ze een ,Spaansleren armstoel' en twaalf andere
stoelen cadeau. De officieren van de schutterij beraadslaagden hier tot de feitelijke opheffing
van de schutterij in 1787.
Een groot deel van de negentiende eeuw diende het vertrek voor de berging van het stadsarchief.
In 1894 werd er het nieuw gestichte Museum van Oudheden gevestigd. Het archief verhuisde
toen naar de wachtkamer. Na 1925 deed het vertrek ondermeer dienst als kamer voor de
burgemeester. Het museum verhuisde toen naar zolder. De laatste bestemming had de ruimte
als werkkamer van de gemeentesecretaris.

Bouwkundige aanpassingen
In 1940 vond er tussen de gemeente Montfoort en architect A.A. Kok uit Amsterdam overleg
plaats over restauratie van het stadhuis. De oorlog maakte uitvoering van restauratie onmogelijk,
maar na de oorlog werden de contacten hervat.
Uiteindelijk werd in april 1963 met restauratie begonnen, nadat daaraan voorafgaand het gebouw
was ontpleisterd. De restauratiearchitect was IJsbrand Kok, de zoon van A.A. Kok.
Als aannemer trad de firma Woudenberg uit Ameide op. De oorspronkelijke begroting beliep
een bedrag van f 235.700,-.
Dit bedrag moest in de loop van de uitvoeringswerkzaamheden worden verhoogd tot f 392.000,-.
Begin april 1965 was de restauratie voltooid.19
Bij aanvang van de restauratie verschilde het gebouw uiterlijk aanmerkelijk van de situatie,
zoals deze op oude prenten stond afgebeeld. De trapgevels en het zadeldak van de prenten
van Serrurier en van Jan de Beijer waren vervangen door een tentdak. Ook de IJsselpoort
had een tentdak. De ingang van het stadhuis, bij Jan de Beijer nog gotisch, was veranderd
in een hoge deur met bovenlicht en brede lijsten.
Bovendien was de ingang verplaatst: in plaats van links van het midden, zat hij nu rechts van
het midden. In de tijd van Serrurier en De Beijer liep het oude bordes zijwaarts naar beneden.
Een citaat uit de eerder genoemde kroniek uit 1759: ,Men gaat er over negen Arduynsteene
trappen na boven, welke met drie witte Pilaaren op hare zyde pronken. Op de twee grootste
zitten twee Leeuwen, houdende ieder met hunne klaauwen het Wapen der Stad'. Deze leeuwen
waren in 1618 gemaakt door steenhouwer Albert Jansz uit Utrecht. In 1963 was er een voorwaarts
lopend bordes met ijzeren ballustrades.
De ramen van het stadhuis waren oorspronkelijk kruisramen, bovenin glas-in-lood, met (vanaf
de zestiende eeuw) afbeeldingen van familiewapens en stadswapens, en onderin eikehouten luiken.
15

Het stadhuis in ontpleisterde toestand tijdens de restauratie in 1963. Op
de plaats van het raam links van de ingang, was tot 1824 de oude ingang.
Een ontlastingsboog boven dat raam ontbreekt dan ook. Coli Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, nr. 97.028.
Een afbeelding van G. Lamberts uit 1830 van de binnenkant van het stadhuis laat dit nog
zien. In 1963 waren deze ramen niet meer aanwezig. In plaats daarvan waren er schuiframen.
Ten behoeve van de restauratie heeft men grote moeite gedaan erachter te komen wanneer
al deze veranderingen zijn aangebracht. Ondanks archiefonderzoek heeft men dit toen niet kunnen
vaststellen. Aanvankelijk meende men, dat de aanpassingen negentiende-eeuws waren. Toen echter
de bepleistering van het gebouw was verwijderd dacht men te kunnen constateren, dat de
aanpassingen in een grote verbouwing rond het midden van de achttiende eeuw hadden plaatsgevonden.
Zoals we zullen zien zijn beide constateringen juist, al was er geen sprake van één grote verbouwing,
maar van verschillende aanpassingen. We zullen deze per onderdeel van het gebouw chronologisch
behandelen.
De achteraanbouw.
We hebben niet kunnen vaststellen wanneer de eerste achteraanbouw aan het stadhuis heeft
plaatsgevonden. De oudste afbeelding van deze zijde van het stadhuis (circa 1620) toont weliswaar
geen achteraanbouw, maar is zo onnauwkeurig, dat daaraan geen conclusies kunnen worden
verbonden. De op één na oudste afbeelding (1696) laat zien, dat deze achteraanbouw er toen
al was, en dat deze drie vensters had.
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Het stadhuis van binnen gezien in 1831, door G. Lamberts. Deze zeer detailrijke tekening, waarop de
houten constructie en de originele kruisvensters goed zichtbaar zijn, toont de wachtkamer, waarin de bode
tegen de in 1824 opgetrokken muur zit. Museum Flehite, coll. Coenen van 's Gravensloot U/67.
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Fragment van stadsprospectus van Montfoort, gravure door T. Doesburgh, behorend bij kaart van
deprovincie UtrechtdoorB. deRoy. (1696)Duidelyk
is de achteraanbouw van het stadhuis zichtbaar,
met drie vensters en rookkanaal De IJsselpoort
daarnaast lijkt nog de vooruitspringende torentjes
te hebben.

Detail van een gravure van ca. 1620, trant Pieter
Bast. RA Utrecht, top. atlas nr. 534. Het origineel
beeldt Montfoort in spiegelbeeld af. Terwille van
de herkenbaarheid is hier de juiste situatie weergegeven.
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De latere schouw in deze ruimte (aanwezig tot 1963) was ook toen al aanwezig, getuige de
schoorsteen op het midden van het dak. Het is moeilijk te zeggen, wanneer de ruimte voor
het eerst in archiefbronnen genoemd wordt, omdat het niet altijd mogelijk is in oude aanduidingen
een huidig vertrek te herkennen. In ieder geval bestaat de ruimte in 1642, als secretaris Jan
van Cortenes op zijn verzoek een nieuw glazen raam in zijn kantoor krijgt.20
In 1674 werden de drie toenmalige kruisramen in de ,achtercaemer' uitgebroken en vervangen
door drie grotere kruisramen van ongeveer 3 meter hoog, het ook nu nog bestaande formaat.
Het dak van de achteraanbouw werd omhoog gebracht tot het niveau van de nieuwe ramen.
Tevens werd het secreet aan de westelijke gevel van de achteraanbouw vernieuwd (er werd
ondermeer een nieuwe bril gemaakt).21
De nieuwe ramen werden voor f 54,- gemaakt door timmerman Ghijsbert Lopick. Het inzetten
van de ramen, het omhoog brengen van het dak en het vernieuwen van het secreet werd aangenomen
door Dammis Pietersz. van de Nieupoort voor f 84,-.
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IJsselpoort en stadhuis ca. 1895. De foto toont het in 1840 door de weduwe
M. van Guilik gemaakte tentdak. Aan de rechterbovenkant van de in 1762
opgetrokken achtergevel zijn in het muurwerk enkele grote scheuren te zien.
Deze hoek werd daarom in 1900 door Hugo van Vliet geheel afgebroken
en daarna weer opgebouwd. De muur werd vervolgens bepleisterd Coli
Gemeente Montfoort
!8

In 1762 werden de kruisramen vervangen door schuiframen, en werden drie keldervensters
aangebracht. Tevens werden tussen de achteraanbouw en de audiëntie nieuwe deurkozijnen
aangebracht en werd in de achteraanbouw een muur gemetseld ter afscheiding van de secretarie.
Verder werd - na het stutten van het dak en de vloer - de achtergevel afgebroken, om vervolgens
weer te worden opgetrokken in harde grauwe steen of in appelbloesem (steen). Het werk werd
voor f 1.625,- aangenomen door Aart van den Houdijk.22 De achterzijde van het stadhuis is
pas in 1900 bepleisterd, zodat we op oude foto's nog het resultaat van zijn werk kunnen zien.
De bouwactiviteiten deden de toestand van het oude gewelf onder de achteraanbouw verslechteren.
Op 29 maart 1763 viel er een stuk steen uit, vlak naast de bedstee van de portier van de
IJsselpoort. Besloten werd daarom het gehele gewelf te laten wegbreken, inclusief de oude
binnenmuur in de kelder. Willem van Emmerik voerde het werk uit.23 In 1876 werd vanaf
de poort een toegang tot de kelder gemaakt. In 1900 is de noord-westhoek van de achtergevel
in slechte staat, mede ten gevolge van een zwakke fundering. Deze hele hoek wordt met het
secreet en de westelijke gevel van de achteraanbouw afgebroken. De fundering wordt versterkt,
en het geheel wordt weer opgemetseld. In de westelijke zijgevel wordt een raam aangebracht
en in de kelder van de achteraanbouw een deur naar het cachot.
Vervolgens wordt de achtergevel bepleisterd. Het werk wordt uitgevoerd door metselaar Hugo
van Vliet voor een bedrag van f 744,-.24 De restauratie van 1963-1965 bracht grote veranderingen:
het dak van de achteraanbouw werd weggebroken en er werd een verdieping toegevoegd om
het zich uitbreidende gemeentelijke personeelsbestand te kunnen huisvesten.
Het hoofdgebouw
Toen in 1963 de pleisterlaag van het stadhuis was verwijderd kon men constateren, dat de
weergave door Serrurier en door De Beijer van de gotische ingang - links van de huidige ingang
-juist was geweest: boven het raam links van de ingang was geen ontlastingsboog in het metselwerk
te bespeuren, en boven de overige vensters wél. Dit riep direct nieuwe vragen op ten aanzien
van een andere afbeelding van het stadhuis, door G. Lamberts uit 1831. Op deze afbeelding
staat de gotische ingang op de plaats van de huidige ingang.
Deze afbeelding werd daarom als historische fantasie terzijde gelegd, ter meer ook daar men
de indruk had dat de huidige ingang achttiende-eeuws was en dat in de achttiende eeuw het
tentdak was geplaatst, terwijl Lamberts het oude zadeldak met de trapgevels afbeeldde. Men
constateerde, dat Lamberts een oude prent had nagetekend en nog wel foutief ook. De recente
vondst van een bestek uit 1824 maakt duidelijk, dat dit geenszins het geval is geweest, en
dat Lamberts integendeel een zeer natuurgetrouwe weergave van het stadhuis heeft gegeven.25
In 1824 werd het oude bordes weggebroken en vervangen door het bordes zoals Lamberts
dit enkele jaren later afbeeldt. Alle details, van het aantal treden tot de staanders en de draaiingen
van de ijzeren ballustrade, die in het bestek genoemd staan, zijn op de tekening terug te vinden.
Verder werd de deur in oude staat in zijn geheel verplaatst.
Het werk werd voor f 210,- uitgevoerd door timmerman Mees te Hofstede. Of het stadhuis
toen al bepleisterd was is niet geheel duidelijk, ook de tekening van Lamberts heldert dit niet
op. In 1839 was dit in ieder geval wel zo, want toen werd loszittend pleisterwerk van de
buitenkant losgebikt en vernieuwd. Bij de restauratie kon men vaststellen, dat de oude kruiskozijnen
inderdaad net zo breed zijn geweest als de huidige schuiframen. Er werden namelijk twee eikehouten
bovendorpels van de kruiskozijnen gevonden, die later als lateibalken gebruikt zijn. Omdat men
vond onvoldoende detailkennis te hebben van de oude toestand (de tekening van Lamberts
was immers onbetrouwbaar bevonden) werd besloten de oude ingang en de vroegere kruiskozijnen
niet terug te restaureren. De ongelijke kelderluiken aan de onderzijde van de voorgevel werden
bij de restauratie op gelijke wijze uitgevoerd. Het voorwaarts lopend bordes werd vervangen
door een zijwaarts aflopend bordes, met kelderingang, zoals ook vroeger het geval was geweest.
19
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Usselpoorl en stadhuis in 1831, tekening door
G. Lamberts. Deze tekening is lang als onbetrouwbaar gekwalificeerd, vanwege de (vermeende) verkeerde afbeelding van de gotische
ingang. Deze staat op oudere prenten namelijk
meer naar links afgebeeld Een teruggevonden
bestek uit 1824 maakt echter duidelijk, dat
de tekening tot in het kleinste detail accuraat
is. Coli Gemeente Montfoort.
Foto E. de Goederen, Linschoten.

Dit voorwaarts lopend bordes was in verschillende fasen tot stand gekomen. De laatste fase,
het aanbrengen van ijzeren leuningen, had in 1907 plaatsgevonden. Voor het bovenlicht werd
door beeldhouwer G. van Duuren uit Amsterdam een fraaie afbeelding van het stadswapen
vervaardigd, vastgehouden door twee leeuwen. Twee ingangen naar de kelder in de oostelijke
gevel van het hoofdgebouw werden toegemetseld. De monumentale zeventiende-eeuwse schouw
op de Raadkamer werd gedurende de restauratie aangekocht. Hij is afkomstig uit een Wassenaarse
villa, waar hij als een stuk antiek was ingemetseld. De schouw op de poortkamer werd niet
gewijzigd. Toch is ook deze schouw niet oorspronkelijk, maar stamt uit het depot van het
Rijksmuseum.
Naast de al eerdere gememoreerde reconstructie van de houten constructie op de beletage, werden
alle trappartijen vernieuwd.
Eén van de keldergewelven werd doorbroken om vanuit de beletage een toegang te hebben
tot de kelder. Voorts werden er in de achteraanbouw en op de eerste verdieping nieuwe binnenmuren
aangebracht.
In 1924 werd het woonhuis aan de westzijde van het stadhuis aangekocht en afgebroken. Ervoor
in de plaats kwam een ambtswoning voor de burgemeester. Vanuit deze woning werd een doorbraak
gemaakt in de westelijke zijgevel van het stadhuis, om de burgemeester rechtstreeks toegang
tot de secretarie te verschaffen.26 In de jaren zeventig, toen dezelfde woning bij de secretarie
werd getrokken, werd er nog een doorbraak gemaakt.
20

Het dak van het stadhuis was oorspronkelijk van Rijnse leisteen (1606). Al in 1607 wordt
een torentje op het stadhuis genoemd, met daarop een vergulde vaan (1698). De geconstateerde
betrouwbaarheid van de tekening van Lamberts maakt, dat de vervanging van het zadeldak
door het tentdak na 1831 moet hebben plaatsgevonden. In het stadsarchief van Montfoort is
geen bestek of andere omschrijving van dergelijke werken te vinden.
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Krijttekening van Jan van Goyen. In de verte is de IJsselpoort te zien met de twee
vooruitstekende torentjes, daar direct achter is de trapgevel van het stadhuis zichtbaar,
tussen ca. 1624 en 1648. Bibliothèque Nationale te Parijs, Cat. Lugt 1936, nr. 213.

An; lyse van de stadsrekeningen en de wel aanwezige sporadische vermeldingen betreffende reparaties
aan het stadhuis maken het waarschijnlijk, dat de werkzaamheden in 1840 hebben plaatsgevonden:
op z i juni 1840 worden de noodzakelijke vertimmeringen aan het stadhuis begroot op f 900,-.
Het werk wordt aangenomen door de weduwe van timmerman M. van Guilik voor f 735,-.27
In andere jaarrekeningen komen geen bedragen van dezelfde omvang voor, behalve enkele, die
op onderhoud van andere objecten betrekking hebben. Deze post kan dan ook alleen maar
betrekking hebben op vervanging van het dak.
In feite werd van stadhuis en IJsselpoort weer een architectonische eenheid gemaakt, want
de IJsselpoort had al sinds het eind van de achttiende eeuw een tentdak. Het oude hout en
de stenen van de afbraak van trapgevels en zijkanten van het dak worden op 4 november
1840 in het openbaar verkocht. Het is niet duidelijk of tegelijk de schuiframen en de hoge
voordeur met bovenlicht in de voorgevel zijn aangebracht. In 1963-1965 werden trapgevels en
zadeldak teruggerestaureerd. Het in 1840 aangebrachte torentje werd vanwege de slechte staat
ervan in zijn geheel vervangen. Het luidklokje verdween tijdens de restauratie en moest door
een nieuwe worden vervangen.
21

De IJsselpoort.
De IJsselpoort is de enig overgebleven stadspoort van de drie, die Montfoort oorspronkelijk
bezat. De poort had oorspronkelijk een zadeldak en twee kleine torentjes aan de noordzijde.
Op diverse oude prenten zijn deze torentjes afgebeeld, bijvoorbeeld door Jan van Goyen in
de eerste helft van de zestiende eeuw.
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De IJsselpoort in 1980. Rechtsonder is de in 1965 ingebrachte deur te zien van de in 1676 dichtgemaakt
en de in 1963 herontdekte toegang tot de kamer boven de poort. Coll. Gemeente Montfoort.
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De schutterij, die in 1698 de beschikking kreeg over de ruimte boven de IJsselpoort, heeft
de ruimte van binnen grondig verbouwd.28 Tegen de oostelijke muur werd een schouw met
een schoorsteen gezet. Als toegang tot het vertrek diende een deur in de westelijke gevel, die
toegang gaf tot het stadhuis. De oostelijke muur verborg een opgaande trap naar de schutterskamer,
die bij de restauratie van 1963-1965 werd herontdekt. In 1698 was deze trap al niet meer
in gebruik. Er werd gesproken van de muur ,tot aant boogje daar de oude trap geweest heeft'.

Fronton op de IJsselpoort met stadswapen, geflankeerd door leeuwen, in 1781 door Arnoldus Koopman.
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, Montfoort.

De deur beneden aan de trap was in opdracht van het stadsbestuur al in 1676 door timmerman
Ghijsbert Loopick weggenomen, en het gat was door hem met planken dichtgemaakt.29 Later
is deze toegang dichtgemetseld.
Naast deze oude trap werd door de schutterij in dezelfde gevel een zogenaamd kloosterraam
aangebracht, dat op latere prenten goed is afgebeeld. Vóór 1698 was de binnenzijde van de
poortkamer een rond gewelf. Het (bepleisterde) gewelf was niet geheel gesloten, want in de
ruimte bevond zich in 1698 al een houten zoldering. Aanzetten van deze gewelfconstructie
zijn bij de restauratie teruggevonden en in het zicht gebracht. De schutters lieten de kamer
vierkant uithakken en de muren afwerken met nieuw pleisterwerk. Verder legden zij een nieuwe
vloer van rode en zwarte stenen. De werkzaamheden werden aangenomen door Cornelis van
Emmerik voor f 75,-.
Enkele aanvullende werken werden uitgevoerd door oud-burgemeester Jacobus Speijert voor
f 52,-. De schutterij was zo tevreden met het resultaat, dat aansluitend werd besloten een groot
bord op te hangen met daarop de wapens van de officieren van de schutterij ,om aldaar ter
eeuwiger gedagtenis te blijven hangen'.
23

Aanzet van het gewelf in de schutterskamer boven de IJsselpoort tijdens de restauratie in 1963. De schutterij
liet in 1698 het gewelf in deze ruimte vierkant uithakken. Coll. Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
nr. 97.030.
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IJsselpoort en stadhuis in 1743, detail van gewassen tekening door Hendrik de Winter.
Atlas Munnicks van Cleeff coll. Koninklijke verzamelingen, Den Haag, met toestemming van H.K.H. Prinses
Juliana der Nederlanden, P.S. A/T 379.
De hoektorentjes zijn van de IJsselpoort verdwenen. De drie ramen van de achteraanbouw zijn te klein
afgebeeld, deze waren toen al ca. drie meter hoog. Rechts aan de achteraanbouw is een secreet aangebouwd
24

De hoektorentjes, die de poort aan de noordzijde sierden, zijn vermoedelijk in de eerste helft
van de achttiende eeuw afgebroken. Op de gravure van Doesburgh uit 1696 lijken ze nog aanwezig,
op de afbeelding van Hendrik de Winter (1743) zijn ze verdwenen.
Bij de restauratie van de IJsselpoort werd geconstateerd, dat het poortgebouw - naar men meende
in de negentiende eeuw - was afgebroken tot even boven de poortdoorgang, en weer opgebouwd
in dunne paarse steen. G. Lamberts laat dit vermoedelijk zien als een donkere waas op zijn
eerder genoemde tekening uit 1831.
Ook het tentdak was niet oorspronkelijk. Bij de restauratie werd in een van de hoofdspanten
van het tentdak de volgende signatuur gevonden:

Mede op grond hiervan werd geconcludeerd, dat het tentdak negentiende-eeuws was. Deze
signatuur heeft echter niets met de verbouw van de IJsselpoort te maken, maar het was een
teken van de meesterschilder A. Monincx, die in dat jaar met twee familieleden in en aan
het stadhuis schilderwerkzaamheden uitvoerde. Zij schilderden het buitenhoutwerk van het stadhuis
in ,Spaans groen en lichtgeel'.
Het dak, zoals dat in 1963 aanwezig was, stamde overigens grotendeels wel uit de negentiende
eeuw, maar het was in die vorm gemaakt in 1781. Het ontwerp van de verbouwing in dat
jaar was van Gerrit van Stenis, die voor de door hem gemaakte tekeningen en het houden
van toezicht op het werk f 87,- incasseerde. Het werk werd uitgevoerd door metselaar Arie
van den IJssel.30 Deze brak met zijn knechten de IJsselpoort af tot aan het ,kluijs' (het gewelf)Vervolgens werd het bovengedeelte van de poort door hem weer opgemetseld en bepleisterd.
Het bestek van de restauratie van 1963-1965 suggereert overigens, dat niet het gehele bovendeel
van de poort afgebroken is geweest, maar dat aan de zuidzijde slechts gedeelten waren vervangen
do stenen van afwijkend formaat.
Hei
uwe tentdak werd in 1781 gemaakt door meestertimmerman Jan de Beus. Het werd
gedekt met 6000 Rijnse leien.
De bedragen, waarvoor het werk werd uitgevoerd zijn nauwelijks vast te stellen: er is geen
akte van aanbesteding of bestek bewaard gebleven. De stadsrekeningen geven ook geen uitsluitsel
omdat beide heren ook andere werken uitvoerden, en de afrekeningen van verschillende werken
door elkaar lopen. Tegen het dak van de noordgevel werd een fronton geplaatst met het wapen
van de stad. Dit werd voor f 50,- uit eikehout vervaardigd door Arnoldus Koopman, beeldhouwer
te Utrecht. In 1892 werd het houtwerk van het dak, op de vier höofdspanten na, geheel vernieuwd
door Petrus Anthonius van de Poll.31
Bij de restauratie van 1963-1965 werd de verbouwing van 1781 volledig ongedaan gemaakt.
De nieuwe steen werd vervangen door oude, en het dak werd aan de hand van de afbeeldingen
van Serrurier en De Beijer in oude vorm hersteld. Het fronton werd omlaag gebracht tot boven
het raam.
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De achterzijde van het gerestaureerde stadhuis in 1965. Op de achteraanbouw is een extra verdieping
gezet De tentdaken van hoofdgebouw en IJsselpoort zijn vervangen door zadeldaken.
Foto ontleend aan Maandblad N.S., 1965-9.
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Tenslotte
Eén element aan het gebouw is nog niet genoemd: de stenen aan de IJsselpoort. Deze staan
al op de afbeelding, die Serrurier in 1728 van het stadhuis en de IJsselpoort maakte. Ze zijn
echter veel ouder, en stammen uit de middeleeuwse strafrechtspraak.
Hun functie blijkt uit de stadsbrief van 1329 32: ,eenich wijven, die schelden (....) die seilen
den steen dragen (..)'. Mannen worden hierbij niet genoemd, waarbij moet worden bedacht,
dat die zich meestal bezondigden aan grotere wandaden, waarbij strengere straffen pasten.
Het stadhuis van Montfoort is een stukje nog bestaande middeleeuwse geschiedenis.
Het pand is gebouwd in dezelfde eeuw, dat Montfoort stadsrechten kreeg. Het maakt het mogelijk
ons te verplaatsen in die tijd. Je zou kunnen zeggen, dat het een aanwijsbaar stukje historische
continuïteit vormt. Sinds de bouw van het nieuwe stadskantoor in Montfoort in 1990 is het
gebouw voor het eerst sinds meer dan 600 jaar niet meer de plaats waar het plaatselijk gezag
zich manifesteert. Het zij zo. De tijd staat niet stil en het tij valt niet te keren. Het is echter
te hopen, dat er de komende 600 jaar even zorgvuldig met het pand wordt omgegaan als in
de voorafgaande 600 jaar.

Stenen aan de IJsselpoort Deze instrumenten uit de middeleeuwse
strafrechtspraak worden al in de stadsbrief van 1329 genoemd Foto:
G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, Montfoort
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Noten
1. C.G.M. Noordam, Inventaris van het archief van de stad Montfoort (1329), 1485-1813, (1847), (verder
aan te duiden als: GAM), inventarisnummer 14.
2. Idem.
3. H. Janse was op 18 januari 1990 in het stadhuis samen met een cameraploeg van de NOS voor
de opname van fragmenten voor het programma ,Van Gewest tot Gewest'. Hij kende het gebouw
nog uit 1961, toen hij ten behoeve van de voorgenomen restauratie een documentatierapport opmaakte.
4. Publicatie van de gegevens is voorgenomen in het Bulletin KNOB, 1992, nr. 1.
5. Linden, M.P. van der, De burggraven van Montfoort in de Geschiedenis van het Sticht Utrecht en
het Graafschap Holland 1260-1490, (Assen, 1957) p. 31.
6. Fruin Th. Az., Mr. R. en Le Cosquino de Bussy, Catalogus van het Archief van de Heeren van
Montfoort, inventarisnummer 452.
7. Van der Linden, p. 35 e.v.
8. GAM, inventarisnummer 3282.
9. GAM, inventarisnummer 14.
10. Jaartallen tussen haakjes verwijzen (voor zover nodig) naar de jaarlijkse rekeningen en bijlagen bij
de rekeningen.
11. GAM, inventarisnummer 1448 (bestek).
12. Geheijmschrijver van Staat- en Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnende met die van de Provincie
Utrecht, (Utrecht, 1759), Ie deel, p. 101-110.
13. Na veel speculaties over de voorstelling van het schilderij deed de heer Willemswaard uit Schoonhoven
in 1918 de oplossing aan de hand.
Ook Van Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, kon zich in deze oplossing vinden.
14. GAM, inventarisnummer 14.
15. GAM, inventarisnummer 1253.
16. GAM, inventarisnummer 1334.
17. GAM, inventarisnummer 32.
18. GAM, inventarisnummer 3286.
19. Gegevens betreffende de restauratie van 1963-1965 zijn ontleend aan het gemeentearchief van Montfoort
na 1937, dossiers 1339-1341, hieronder ook het bestek van de restauratie, en aan het panddossier
1381 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
20. GAM, inventarisnummer 32.
21. GAM, inventarisnummer 1447 (twee bestekken).
22. GAM, inventarisnummer 1523 (bestek).
23. GAM, inventarisnummer 42.
24. C.G.M. Noordam, Inventaris van het archief van de gemeente Montfoort 1813-ca. 1937 (verder aan
te duiden met: GAMN), inventarisnummer 138 (bestek).
25. GAMN, inventarisnummer 6 (bestek).
26. GAMN, inventarisnummer 140 (bestek) en 383.
27. GAMN, inventarisnummer 3148.
28. GAMN, inventarisnummer 3286 (Bestekken van de verbouw).
29. GAM, inventarisnummer 1448.
30. GAM, inventarisnummers 1398, 1539. Van deze verbouwing is geen bestek bewaard gebleven.
31. GAMN, inventarisnummer 138 (bestek).
32. GAM, inventarisnummer 2. Gedrukt in: R. Fruin Th. Azn, mr. R. De Middeleeuwsche Rechtsbronnen
der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, (Den Haag, 1897).
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