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Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Utrechts fortengordelen de Nieuwe Hollandse Waterlinie Slechts weinig steden in ons land zijn omringd dooreen zo complete en dicht aaneensluitende gordel vanforten en lunetten als Utrecht. Op korte afstand tennoorden, oosten en zuiden van de stad vinden we deforten Ruigenhoek, Voordorp, de Bilt, Rhijnauwen,Vechten, 't Hemeltje en de vier lunetten aan weerszij-den van het Houtense pad en de Koningsweg. Zemaakten allen deel uit van de Nieuwe Hollandse Wa-terlinie die zich uitstrekte van het land van Altena tenzuiden van Gorichem tot Naarden aan de toenmaligeZuiderzee. Reeds in 1811 gaf keizer Napoleon opdracht een ont-werp te maken voor deze verdedigingslinie waarmeeo.m. de Nederlandse generaal Krayenhoff werd belast.Na de Franse overheersing ontstond in de bouwplan-nen enige vertraging, doch in 1815 besloot KoningWillem I, op voorstel van de zeer veelzijdig onderlegdeKrayenhoff (medicus, mathematicus en militair

inge-nieur!) toch tot de aanleg van de Nieuwe HollandseWaterlinie over te gaan. Ook de stad Utrecht kwambinnen deze linie te liggen, hetgeen bij de Oude Hol-landse Waterlinie niet het geval was. Deze liep meerwestelijk langs Woerden en Schoonhoven.Behalve de vier lunetten aan het Houtensepad werdenin de jaren 1816-1824 achtereenvolgens aangelegdde forten aan de Biltstraat, Vossegat, Blauwkapel, deGagel, de Klop, het fort bij Jutphaas en de werken bijVreeswijk en 't Spoel aan de Lek.Omstreeks 1860 bleek dat de rond Utrecht aanwezigeversterkingen onvoldoende waren om de stad tegenvijandelijke artilleriebeschietingen te beveiligen. In-voering van nieuwe geschutstypen met grotere drachten meer trefzekerheid was hiervan de oorzaak. Eennieuwe, meer vooruitgeschoven verdedigingsliniewerd noodzakelijk waartoe in de jaren 1867-1870 deforten aan de Ruigenhoeksedijk, de Voordorpsedijk,Rhijnauwen, 't Hemeltje en Vechten werden gebouwd.Tevens werden de vier

lunetten en de forten Blauwka-pel en de Bilt met elkaar verbonden door tegen vijan-delijk vuur gedekte gemeenschapswegen. Militair gebruik. Tijdens de mobilisatie van juli tot september 1870(Frans-Duitse oorlog) werden de forten en versterkin-gen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor heteerst bezet en werden voorbereidende inundatievoor-zieningen getroffen. Hierbij kwamen enkele tekortko-mingen aan het licht zoals het ontbreken van bomvrijeruimten voor logies en munitieberging. Gedurende deperiode 1870-1885 werd hierin geleidelijk voorzien.Ook gedurende de mobilisatie van 1914-1918 werdde linie bezet en in staat van paraatheid gebracht. Uit Fort Rhijnauwen. Het reduit, laatste wi/kp/aats (Foto:auteur) deze periode dateren de betonnen schuilplaatsen metafgeschuinde achterzijde die men in de buurt van hetfort Rhijnauwen nog op meerdere plaatsen kan aan-treffen. In de jaren 1920-1939 daalde de strategischeen tactische waarde van de waterlinie steeds meer,hetgeen

vooral een gevolg was van de snelle ontwik-keling der moderne aanvalswapenen (artillerie- enluchtbombardementen). Toch werden er in de dertigerjaren incidenteel op de forten en lunetten rond Utrechtnog enkele moderne mitrailleurkazematten gebouwdterwijl er ook nog ingrijpende inundatievoorzieningenwerden getroffen waar de aanleg van nieuwe wegenen kanalen dit noodzakelijk maakte.Na de tweede wereldoorlog heeft de Nieuwe Holland-se Waterlinie zijn militaire betekenis geheel verloren.Vrijwel alle forten, lunetten en batterijen zijn opgehe-ven als vestingwerk in de zin der wet en de meestezijn niet meer bij Defensie in beheer. Ook de laatsteverboden kringen (rond de forten gelegen terreinenwaar niet of slechts in hout mocht worden gebouwd)werden in 1951 bij K. B. opgeheven; Sluizen, duikers, waterkeringen. Het stellen en in stand houden van inundaties is, ookin ons zo waterrijke land, geen eenvoudige zaak. Het 1







Maandblad van Oud-Utrecht 1980 0        100 200 300 ^00 500 1     i i i i ,         i            . i Afb. 1 Overzichtskaart van de Utrechtse binnenstad. De cijfers verwijzen naar de genummerde beschrijving vanhet op die plaats verrichte onderzoek of de daar gedane waarneming.







Maandblad van Oud-Utrecht 1980 W25W werstraat en Breedstraat vrij weinig gestoord was. Hetis vermoedelijk vanaf de stichting van het klooster in1250 tuin geweest. Vlak bij de Breedstraat werd na-tuurlijk zand aangetroffen op 1.80+ NAP. In de Pre-dikherenstraat - halverwege tussen de Pauwstraat enhet zuideinde van de straat - bevond zich gelaagdzand op 1.15+NAP. Afb. 6 Van Asch van Wijcksstraat. Diep bord. Majo-lica. Valencia. Midden 15e eeuw.Tek. F. Kneefel. Het goudluster is gestippeld weerge-geven; het volledig zwarte op de tekening is in werke-lijkheid donker blauw. Lauwerstraat 30 gesloopt. Dat dit een van oorsprongmiddeleeuws huis geweest is, zou kunnen blijken uiteen fragment van een fundament met een spaarboog(steenformaat 28 x 14x7) dat net op de westelijkeperceelsgrens lag (afb. 2, B). Aan de westzijde vandeze spaarboog - die in een later stadium is dicht ge-zet vermoedelijk voor de aanleg van een kelder in nr.30 - bevond zich

een bakstenen goot (steenformaatals bij de boog). Wegens het begin van de opgravingen aan de Steen-weg/HEMA is het verdere verloop van de riolerings-werkzaam heden door het Predikherenkerkhof en dePredikherenstraat slechts zeer incidenteel gevolgd.Opvallend was dat de grond op het terrein van het Do-minicaner- of Predikherenklooster tussen Lange Lau- Afb. 7 Van Asch van Wijcksstraat. Gedeelte van deinhoud van de beerput (afb. 2. A).
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Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Afb. 43 Vredenburg. Luchtfoto van de opgraving op 16 augustus 1976; gezien naar het zuidoosten. Foto: Joh.W. Stegeman. men) in acht vakken van ca. 8 x 8 meter verdeeld. Ineen volgende fase werd het westelijke kwart van hetgebouw door middel van een muuur afgescheiden.Daarna werd het grote stuk nog een keer in de lengtegedeeld. In het zuidelijke deel daarvan (C V) bevondzich nog een afdruk in kalk van een plavuizen vloer.Het formaat van die plavuisjes was 5 x 5 x 2 cm (afb.48). In het noordelijke vertrek (C II) was van deze vloerwegens latere onderkeldering, niets meer te vinden.Wel werd daar een grote beerkelder gevonden (afb.42, U), waarin een grote hoeveelheid pispotten lag uitde tweede helft van de 15e en de zeer vroegere 16e gebouwd (afb. 46). De oostelijke muur stond scheefen los tussen de lange muren en was gemaakt in eensoort vulwerk met o.a. tufsteenbrokken. Alleen denoordwest hoek van het gebouw was in verband

ge-metseld. De lange noord en zuid muren waren gefun-deerd op diepstekende poeren, die op een veenlaagstonden (afb. 47): er waren geen grondbogen. Eigen-aardig genoeg correspondeerden de in aanzet be-waard gebleven lisenen van het opgaande muurwerkniet met de poeren. Het hoofdgebouw had een tweeschepige aanleg enwas door middel van drie zware poeren (voor kolom- Afb. 44 Vredenburg. Noord-zuid doorsnede over het hoofdgebouw van het klooster; gezien naar het oosten. Dedrie mestkuilen binnen het gebouw zijn goed in het profiel te zien. 26

































































Maandblad van Oud-Utrecht 1980 MONTFOORT HOOGSTRAAT6 Afb. 3. Tekening van de auteur.58















































































Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Hagepreek voor de poorten van Utrecht, door Bastiaan de Poorter (1813-1880).(foto: Rijksm. Het Catharijneconv.j week daarop in Overveen en op 31 juli voor het eerstbij Amsterdam. Reislustige Utrechtenaren kondendeze preken bijwonen, maar gingen ook wel naar hetdichterbij gelegen Culemborg, waar eveneens ge-preekt werd. Procureur-generaal Gilkens van het Utrechtse Hofwas niet gelukkig met het preekbezoek en verhoordedaarom verschillende burgers, die ervan verdachtwerden in Culemborg de preken te hebben bijge-woond. Een verbod van het preekbezoek werd vervol-gens overwogen. De Raad van Utrecht vaardigde hetechter niet uit: men was bang dat er toch niet naargeluisterd zou worden en ook toezicht op naleving er-van werd moeilijk geacht. Wel begon men met eencampagne om de preken uit het Sticht te weren. Op12 juli werd een brief van de landvoogdes afgekon-digd die waarschuwde tegen predikanten, die zich

tenonrechte op toestemming voor de hagepreek doorlandsoverheid en edelen beriepen. Die toestemmingwas niet gegeven en de preken hadden niet de goed-keuring van Filips II en zijn landvoogdes, maar ookniet van andere gezagsdragers als edelen en gouver-neurs. Twee weken later nam het Hof van Utrecht 97 er drie jaar later beter vanaf. Aanvankelijk ter doodveroordeeld wegens wederdoperij ontvingen zij gratievan landvoogdes Margaretha van Parma. Daar zij zichbekeerd hadden, kon een opvoedende straf opgelegdworden: gedurende drie jaar moesten Anna en Bea-trijs in de stad blijven en elke zondag het sermoen ende hoogmis bijwonen 1). De hagepreken van 1 566 begonnen in de lente inVlaanderen. Zij waren niet het initiatief van de calvi-nisten, maar vormden een spontane volksbeweging.Pas in juni besloot de calvinistische kerkeraad vanAntwerpen ook preken te gaan organiseren. Het waseen poging de hagepreken-beweging te kanaliserenen binnen het eigen

kamp te brengen.Het preken was door de centrale overheid niet toege-staan en een plakkaat van 3 juli verbood het nogeens. Toen dit op 8 juli in Amsterdam bekend werdgemaakt, waren daar enkele calvinisten bijeen om tevergaderen over het invoeren van de preek in Holland.Ondanks de dreiging van aangifte van predikanten bijde overheid, die daarvoor de aanlokkelijke beloningvan maar liefst zeshonderd gulden had uitgeloofd,werd tot het organiseren van preken besloten. Deeerstvolgende zondag al werd gepreekt bij Hoorn, de











































































































Maandblad van Oud-Utrecht 1980 62 jaar gemeentelijke monumentenzorg Vier gemeentelijke restauratiearchitecten resp. hoofden van het bureau Monumentenzorg ontrnoet- ten elkaar op 16 oktober 1980 op de werf aan de Oudegracht, vlak bij het huis Oudaen. Van links naar rechts (met tussen haakjes de jaren van indiensttreding en vertrek): W. Stooker 11918-1957); prof. dr. ir. C. L. Temminck Groll (1957-1964); C. A. Baart de Ie ^aille (1964-1980) en ir. J. C. M. van Niekerk (1980- ). Foto: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht.150
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