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EENIGE M E D E D E E L I N G E N OVER D E GREBBE-LINIE. 

Sedert eeuwen reeds heeft de grens tusschen de provinciën 
Utrecht en Gelderland, van de Zuiderzee tot den Neder-Rijn, het 
karakter gehad van een natuurlijke grens. De in die grensstrook 
gelegen Geldersche vallei toch was op vele plaatsen vrij gemakke
lijk onder water te zetten als zulks niet reeds van nature het geval 
was. Geen wonder dus dat destijds, toen in de Nederlandsche 
Republiek nog het provincialisme hoogtij vierde, van Utrechtsche 
zijde het denkbeeld is opgekomen om die strook, door den aanleg 
van militaire verdedigingswerken, met het water als hindernis er
vóór, sterk te maken tegen aanvallers, als hoedanig aanvankelijk 
,,de Gelderschen" werden aangezien, later tegen een buitenland-
sehen vijand, die na forceering der groote rivieren over de Veluwe 
zou kunnen naderen. 

Diit denkbeeld, waaraan de wensch om het grondgebied van het 
eigen gewest in zijn vollen omvang te verdedigen (ongeacht de 
sterkte van de weerstandslijn) niet vreemd was, heeft geleid tot 
het ontstaan van de z.g. Grebbelinie, waarvan hierna uit de ge
schiedenis der 17e en 18e eeuw het een en ander wordt mede
gedeeld. 

Over de tegenwoordige militaire beteekenis ervan zal in dit blad 
uiteraard worden gezwegen. Overigens kan de lezer, uit de lessen 
der geschiedenis en naarmate hij bedeeld is met kennis van de zoo 
eigenaardige terreinsgesteldheid dezer landstreek, voor zichzelf 
wellicht een oordeel vormen. 

De naam ,,Grebbelinie" doet eenigszins vreemd aan, als men 
weet dat de eigenlijke linie, een doorloopende verdedigingswal met 
voorgelegen gracht, zich uitstrekt van het werk aan den Rooden 
Haan (nabij Veenendaal) in het Zuiden, tot Krachtwijk (gemeente 
Hoogland) aan de Eem, ten Noorden van Amersfoort. De Grebbe 
daarentegen ligt, zooals bekend, aan den Rijn tusschen Rhenen 
en Wageningen. 

Van de voornaamste vestingwerken (meerendeels oude, niet meer 
in gebruik zijnde, forten, schansen en batterijen) der linie noemen 
wij — in de volgorde waarin zij bij de excursie zoo mogelijk zullen 
worden bezocht: 

het werk aan de Glashut (even benoorden Amersfoort aan de 
Eem), een gebastionneerde schans met open achterzijde of keel, 
vóór de linie gelegen; 

de batterij aan de Roffelaarskade. twee geïsoleerde bastions, 
eveneens aan de keel open; 

de werken aan de Lambalgerbrug, bij Scherpenzeel, bestaande 
uit eenige batterijen in de linie en een hooge lunette tusschen de 
Lunterensche beek en de Broekersloot; 

het voorwerk aan den Engelaar (gebastionneerd) ten Wes ten 
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en het rondom gesloten werk aan den Daatselaar (ten deele ge-
bastionneerd en ten deele als sterreschans gebouwd, met groote 
binnenruimte of terreplein) ten Noorden van Renswoude; 

het [ort aan de Buurstceg, op de spoorlijn nabij de Klomp, zijnde 
een groot hoornwerk waarvan de vleugels en keel worden be
streken door kleine achtergelegen redoutes; 

het werk met voorwerk en sluizen aan den Rooden Haan-, 
het hoornwerk aan de Grebbe, met voorliggend getenailleerd 

ravelijn, aan beide zijden van den Rijnbandijk, gezamenlijk om
ringd door een enveloppe of contrescarp; voorts de drie, aan elkaar 
verbonden, bastions op den uiterwaard, de Rijnbatterij en de Berg-
batterij. 

Door een inundatiesluis in de Grebbewerken kan rivierwater op 
de Grift worden ingelaten; deze stroomt door sterk doorsneden en 
laaggelegen veengronden en wordt bij den Rooden Haan weer af
gesloten door een sluizencomplex, dat doorlaat naar de liniegracht 
mogelijk maakt. Door kaden en z.g. slaperdijken wordt de inun
datie vóór de linie begrensd en in een aantal kommen met ver
schillend peil verdeeld. 

Historisch overzicht (17e en 18e eeuw). 
(Zie de litteratuur-opgave aan het slot). 

Reeds begin 1628 had de provincie Utrecht de Grebbe-linie willen 
maken en door eenige ingenieurs daartoe het terrein doen ver
kennen, zooals blijkt uit den brief van 18 Juli 1629, door de Ge
deputeerde Staten dier provincie aan Graaf Ernst Casimir (bevel
hebber der troepen in de Betuwe tijdens het beleg van 's-Hertogen-
bosch en den inval van de Spanjaarden in de Veluwe) geschreven 
en waarin een vrij nauwkeurige omschrijving der te maken linie 
voorkomt: ,,een lantweer tusschen den Grebbedyck ende Amers
f o o r t ende van daer voorts langens de Eem tot de Zuerzee toe". 
Blijkens den brief was men reeds: ,,op de Grebben yts begonnen 
„om die pas aldaer te besetten"; verder zou ,,een harden wegh (om-
,,trent die Emmickhuyser berch liggende) met een fort dienen be-
,,waert, ende die berch die daarover commandeert geretrancheert' 
terwijl ook op eenige andere wegen ,,stercke retranchementen" 
werden noodig geacht. 

Hoewel Prins Frederik Hendrik en de Staten van Holland van 
oordeel waren dat een betere verdediging kon worden verkregen 
door den weg bewesten den Vaartschen Rijn en de Vecht te ver
sterken, besloten de Gedeputeerde Staten van Utrecht toch, een 
retranchement of wal te doen maken van de Grebbe tot aan de 
Zuiderzee, de Grebbe-dijk op verscheidene plaatsen door te steken 
en de sluizen aldaar te openen om het land onder water te zetten. 

Aan de bevelen daartoe is slechts gedeeltelijk gevolg gegeven, 
zoodat de linie onvoldoende gereed was toen de vijand er vóór 
kwam. 
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27 Juli 1629 waren de sluizen aan de Grebbe geopend en ook 
daarna heeft men tot in Augustus het water ingelaten in de richting 
van Amersfoort. Ook werd de dijk tusschen de Grebbe en W a g e 
ningen over 70 roeden lengte 3 à 3% voet afgegraven en in die 
afgraving gaten gemaakt, door welke nog in October het water 
naar binnen liep. 

Het maken van de vestingwerken ondervond door de meenings-
verschillen tusschen de erbij betrokken colleges vertraging. Begin 
Augustus echter kwam o.a. de kapitein-ingenieur Van den Bosch 
naar Rhenen om den voortgang te bevorderen en zelfs zonden de 
Staten van Holland een ingenieur om het opzicht te houden, als
mede de huisluiden van hun Provincie ten oosten van de Vecht 
wonende, om aan de schans bij Woudenberg en aan de linie te 
werken: „om tot haar eigen vrydom den vyand soo veel hooger te 
,,stuiten" (Resoluties St. v. Holl. 3, 6 en 7 Aug. 1629). 

11 Augustus was genoemde schans gereed en werd door de Ge
deputeerde Staten van Utrecht machtiging verstrekt, de werken 
tusschen die schans en Amersfoort aan te besteden. Hoewel ook 
het fort aan den Rooden-Haan toen gereed was, heeft men toch 
geen ernstigen tegenweer geboden, zoodat de vijand 13 Augustus 
erin slaagde te Scherpenzeel achter de linie te komen en de werken 
aan de Grebbe, welke in de keel niet gesloten waren, niet meer ver
dedigd konden worden. Amersfoort gaf zich 14 Augustus aan 
Montecuculi over. Doch reeds den volgenden dag kwamen de 
Staten-Generaal, met den Raad van State, te Utrecht en werd al
daar, in overleg met den Prins, de krachtige verdediging van de 
Utrechtsche Linie en van de stad Utrecht zelf, terhand genomen. 

Het is bekend, hoe de inneming van Wesel op 19 Augustus den 
vijand spoedig daarop noodzaakte, van verdere aanvallen op Hol
land af te zien. 

Dat de Staten van Holland in de Utrechtsche linie het grootste 
belang stelden, kwam niet alleen omdat zij voor de verdediging 
van Holland veel nuttiger was dan de Grebbe-linie, maar ook om
dat die Staten meenden dat de Utrechtsche linie bij een doorbraak 
van den Lekdijk tot waterkeering zou kunnen dienen. 

Op aandringen van de Utrechtsche Staten en den Stadhouder 
werd nochtans in September 1629 met de werken van de Grebbe-
linie doorgegaan: een redoute aan den Rooden Haan werd aanbe
steed en aan de drie schansen te Woudenberg en de fortificaties 
aan de Grebbe werd voortgewerkt. Zij werden niet voltooid: „om 
de dispariteyt van d' advisen der Provinciën" (Res. H. H. M. 
1 Dec. 1629). 

In 1672 waren alle, in 1629 gemaakte, werken, zoowel van de 
Utrechtsche- als van de Grebber-waterlinie, door verwaarloozing 
geheel vervallen. 
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In de eerste maanden van 1672 ondernam men wederom een in
spectiereis naar beide liniën, waarvan 6 Febr. het verslag aan de 
Staten van Holland werd ingediend, doch de onderhandelingen met 
Utrecht over de te maken werken gaf weer groote oneenigheid. 
Zoo wilden de steden Rhenen, Wijk bij Duurstede en Amersfoort 
niet in de kosten van de Utrechtsche linie meebetalen als de Greb-
belinie niet werd gemaakt, terwijl in Utrecht de edelen en de stad 
hun toestemming niet wilden geven tot het maken van de Grebbe-
linie vóórdat zou zijn besloten dat de Utrechtsche linie uitgevoerd 
zou worden. 

De op 22 April genomen beslissing om voorloopig alleen de 
Utrechtsche linie (volgens het tegenwoordige beloop der Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie) te maken en dat van de Grebbe-linie uit 
te stellen totdat de tijd dit zou toelaten, werd in Mei wederom in
getrokken en tenslotte heeft, na de bekende vergadering te Utrecht 
op 17 Juni, Prins Willem III, min of meer op last van de Staten-
Generaal, bevel gegeven, dat het leger uit Utrecht zou teruggaan 
in de Hollandsche linie (ten Westen van Utrecht) en dat die linie 
zou worden versterkt. Dientengevolge is de stad Utrecht van 
23 Juni 1672 tot 23 November 1673 in handen der Franschen 
geweest. 

In Maart 1701 diende Coehoorn, na een terreinopneming door 
den Ingenieur Gerard Passavant en den Landmeter Bernard de 
Roy L) , aan de Staten-Generaal een ontwerp in voor de inundatiën 
der Grebbelinie, alsmede het voorzien van Amersfoort met ,,eene 
goede gelunetteerde contr' escarp". 8 Juni 1701 werd tot de uit
voering van dit en andere ontwerpen besloten. 

Het eerste nauwkeurige onderzoek omtrent de landen in de 
Grebbevallei werd op last van den Raad van State, in 1742 inge
steld door den Directeur de Roy. Hij grondde daarop zijn ontwerp 
tot het vormen der linie. Dientengevolge zijn de werken bepaald 
waaruit zij zou moeten bestaan. Van 1745 dateeren de eerste dezer; 
in 10 jaren tijds is het grootste nog bestaande gedeelte afgewerkt 
en in 1785 — 86 en volgende jaren verbeterd. Groote sommen zijn 
toen aan de linie besteed 2 ) . 

In het laatst der 18e eeuw en in het begin der 19e eeuw schijnt 
er ernstig aan gedacht te zijn, om van de Grebbe- en niet van de 

1) 1 Dec. 1702 bevorderd tot Ingenieur en in 173$- Kolonel, Directeur der 
forti ficatiën. 

2) W . A. Bachiene in zijn Algemeene Geographie (2e deel, Vie boek. 1769) 
beschrijft den aanleg van de Grebbelinie als volgt (blz. 340): 

,,Maar ten besluite onzer Beschrijving van Utrecht hebben we nog iets te 
„zeggen van de Linie, welke aan de Oostzijde dezer Provincie, in den jare 1745 
,,en 1746, terwijl de oorlog wegens de Pragmatique Sanctie duurde, aangelegd is, 
„om niet alleen het Sticht, maar ook Holland tegen eenen inval der vijanden 
,,te dekken. Deze Linie begon men bij Rhenen aan de Greb, van waar zij Noord-
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Utrechtsche Linie het hoofdbolwerk onzer verdediging tegen een 
uit het oosten oprukkenden vijand te maken. Een nauwkeurige ver
kenning van het terrein in 1806 en 1807 ondernomen, gaf echter 
aanleiding, dat op voorstel van den generaal Krayenho[[ van dit 
denkbeeld werd afgezien. 

Toch is in de 19e eeuw nog veel aan de Grebbelinie en hare 
inundatiemiddelen gewerkt en verbeterd. 

Litteratuur over de Grebbelinie 
(gebruikt bij de samenstelling van het historisch overzicht). 

ƒ. P. de Bordes. De verdediging van Nederland in 1629. (Utrecht, 
1856). 

]hr. ƒ. W. van Sypesteyn en ƒ. P. de Bordes. De verdediging van 
Nederland in 1672 en 1673. ( 's-Gravenhage, 1850), 2e deel. 

]hr. ]. W. van Sypesteyn. Het leven van Menno baron van Coe-
hoorn. (Leeuwarden, 1860). 

A. C. Th. Gevers Leuven. Overzigt van Neêrlands verdedigings
middelen. ( 's-Gravenhage, 1869). 

M. H. J. Plantenga. Militaire aardrijkskunde van Nederland. 2e 
druk. (Breda, 1894). 

Besluit. 
In het voorgaande is de beteekenis van de Grebbelinie slechts 

bezien uit het oogpunt van geschiedenis en oudheidkunde. 
Er is echter nog een reden, waarom een bezoek aan de oude 

vestingwerken dier linie zoozeer — en voor velen wellicht het 
meest — de moeite loont: het natuur- en het landschapsschoon, dat 
zij bieden. W a t het natuurschoon betreft, spreken voor zichzelf de 
kleinere werken als de Glashut, Lambalgen, de Engelaar, de Daat-
selaar, doch ook het grootere werk aan de Buursteeg. Hierop is in 
een artikelenreeks in het Utrechtsen Dagblad van October en No
vember 1936 terecht de aandacht gevestigd en de Stichting ,,Het 
Utrechtsch Landschap" heeft vele van die werken onder haar des
kundig toezicht. De Roode Haan en de werken aan de Grebbe im-
poneeren meer door hun massale aardwerken, het zijn echte monu
menten in het landschap. 

„waarts voortgetrokken werd, genoegzaam langs den rand der Provincie, tot 
„voorbij Amersfoort, daar men dezelve deed eindigen. 

„Deze Linie moest haare Sterkte voornamelijk ontvangen door het water 
„van de Greb en van de Beken, dat bij Amersfoort naar de Eem vloeit, en! 't geen, 
„van afstand tot afstand, door Stenen Sluizen en dwarsdijken opgehouden werd, 
„om 't Land, dat voor de Linie ligt, te laten onderlopen. Ook werd aan den 
„mond van de Greb, op den oever van den Rhijn, daar de Hoofdsluis was, eene 
„Schans aangelegd, ter verdediging van deze Sluis. Of deze Linie aan het oog-
„merk zou beantwoord hebben, daar over werd in dien tijd verschillend geoor-
„deeld; 't is gelukkiger geweest voor de Republiek, dat de Vrede, in den jare 
„1748, daar op gevolgd, de gelegenheid weggenomen heeft, om 'er bij ervaren-
„heid de proef van te nemen". Hier is een voorzichtig, 18c-eeuwsch Hollander 
aan het woord! 
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Alle echter zijn tevens monumenten van Nederlandsche cultuur, 
van nationale ingenieurskunst. De Stichting „Menno van Coehootn" 
heeft zich tot taak gekozen, deze en andere historische vesting-
werken in Nederland in stand te houden als gedenkteekenen van 
Geschiedenis en Kunst en als natuurmonumenten, om zoodoende 
bij te dragen tot het bewaren van zinrijke overblijfselen en eerbied
waardige traditiën uit ons nationaal verleden en tevens in het 
Nederlandsche Volk den zin voor kunst- en natuurschoon te ont
wikkelen en te bevorderen. 

Het is voor schrijver dezes een voorrecht, haar hiermede bij de 
leden van „Oud-Utrecht" in te leiden en aan te bevelen. 

W . H. SCHUKKING 

Luitenant-Kolonel der Genie, Secretaris der Stichting „Menno van Coehoocn". 

ACADEMICA HISTORICA TRAIECTINA. IV. 

W . A. F. B a n n i e r , 
Het derde eeuwfeest der 
Utrcchtschc universiteit. Juni 
1936. Utrecht, 1937. (VIII 
en 134 blzn. met pltn.) 4°. 

Het overzicht, dat dr. Bannier in 
de laatst uitgekomen nrs. van dit 
Maandblad heeft gegeven van de 
geschriften, die naar aanleiding van 
het 300-jarig bestaan der Utrecht-
sehe hoogeschool in 1936 zijn ver
schenen, is niet volledig, hoe twij
felachtig dat ook in werk van zijn 
hand moge schijnen. In dit bijzondere 
geval is het echter begrijpelijk en 
kon het bezwaarlijk anders. 

Aan dat overzicht ontbreekt ni. de 
vermelding van het verslag der feest
viering, dat door dr. B. zelf, in op
dracht der herdenkingscommissie, 
werd samengesteld. 

In formaat en uitvoering aanslui
tend bij het door prof. Kernkamp 
verzorgde gedenkboek (vgl. blz. 8—' 
11), geeft het een getrouw en prettig 
te volgen verhaal van de voorbe
reiding en van het verloop der 
academiefeesten, dat door een dozijn 
platen wordt verduidelijkt en ver

levendigd. Als bijlage is een afdruk 
toegevoegd van de meer dan honderd 
hulde-adressen, die voornamelijk door 
binnen- en buitenlandsche hooge-
scholen aan de jubileerende zusterin
stelling zijn aangeboden. 

Sedert het eerste eeuwfeest in 1736 
heeft regelmatig bij elk 50-jarig be
staan der Utrechtsche hoogeschool 
een geschrift het licht gezien, waarin 
een min of meer uitvoerig verslag 
der telkens gehouden feestviering is 
gegeven. Onder dat viertal is er 
echter geen, dat de gebeurtenissen 
zoo volkomen en zoo overzichtelijk 
weergeeft als in het ook grafisch 
verdienstelijk en smaakvol verzorgde 
gedenkschrift van 1936 het geval is. 
En niet alleen is het van beteekenis 
om de zorgvuldige documenteering, 
maar vooral ook om de wijze waarop 
de hartelijke deelneming van stad en 
land tot uitdrukking is gebracht, de 
plaats der Utrechtsche hoogeschool in 
het wetenschappelijk wereldverband 

is aangetoond. 
Het blijft een waardige gedachtenis 

aan de luisterrijke herdenking van 
1936. E. 




