






Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 127 poorten, welke van onderaardsche gewelven, mesekau-wen genaamd, voorzien, en met grachten omgeven waren,een zeer ervaren krijgsbouwkundige te zijn; maar inweerwil van alle zijne voorzorgen, moest de stad voorden zegevierenden Maxi m i liaan bukken. Van dien tijd, tot het jaar 1528, toen Keizer Karel V.wereldlijk Heer van het Sticht werd, bleven de murenen torens in denzelfden toestand. Toen echter onder- ging de wijze van verdediging eene groote verandering.De torens, oudlijds buitengewoon hoog opgemetseldtegen het bestormen, werden thans, als ondoelmatig,gelaagd, verscheidene nieuwe aangelegd, sommige ge- deelten van

den wal afgebroken, en aan de muren entorens eene zoodanige rigting gegeven, dat de doelma- tige bestrijking van alle punten werd mogelijk gemaakt.Vier sterke steenen bolwerken werden toen gemetseld,als Zonnenburg, Manenburg, Sterrenburg en de Mor- genster, wier hechte kluizen, nog gedeeltelijk aanwezig,van den verbeterden vestingbouw dier tijd getuigen (!}. Toen echter na het verdrijven der Spanjaarden, denPrins van Oranje, als Stadhouder van het Sticht, deversterking der stad werd opgedragen, liet deze Vorsl,in 1579, met behoud der vier steenen bolwerken, nogvijf groote van aarde in eenen sleenen ringmuuraanleggen, als: het St. Lucas bolwerk en dat van Lepe- lenburg aan de Oostzijde; dat van St. Maria,

achterde Kerk van dien naam, aan de Westzijde; het Bolwerkachter het Begijuhof, tusschen de Weerdpoort en den (1) Memorie van fortificatie der stad Utrecht, op bevel van denGraaf van Hoogstraten, 1537, Stads-archief. 13*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 128 Plompentoren, aan de Noordzijde; en Wolvenburg bijden Plompenloren, aan de Noordoostzijde der Stad. Na het aanleggen dezer aarden Bolwerken, wil mendat dezelve van eenen te grooten omvang bevondenwerden tot cene geregelde verdediging van de uitge- strektheid der vesting; te veel geschut en manschapzou tot eene behoorlijke bezelting worden vereischt Cl). Deze Bolwerken aan het voorgestelde doel niet beant- woordende, was de Raad bedacht, aan de uitgestrektegronden eene andere bestemming te geven en voorna- melijk tot aanmoediging der nijverheid aan te wenden:de ledige gronden werden aan hen, die tot vestiging vanFabrijken binnen deze stad gezind waren,

voor eenegeringe jaarlijksche erfpacht uitgegeven, waardoor derstads-kas eene te gemoetkoming onderging, en tevensvan derzelver onderhoud bevrijd werd, hetwelk in deateginne ten laste van de huurders kwam. Wij willen trachten deze Bolwerken, waarover deschrijvers tot heden het stilzwijgen bewaarden, eenig-zins meer van nabij te beschouwen. Doch de in deArchieven gevondene aanteekeningen ons niet in staatstellende om een aaneengeschakeld geheel van allen tekunnen zamenstellen, geven wij, wat wij vonden. (1) Van Buchell, Descr. Urb. Rh. Tr., p. 3.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 135 ven wij onzeker of dezelfde E. en G. Post, die in 1768gemeld worden, daarvan toen bezitters zijn geworden. De eerste aanteekening wegens de uitgifte van ditBolwerk in erf huur, na de vernietiging der Compagnie,komt voor in de Vroedschaps notulen van 1768, waar- in wij vinden, dat aan de crediteuren van E. en G.Post vergund werd, het getimmerte op het Bolwerkopenbaar te verkoopen, terwijl de Vroedschap het ge- bruik van hetzelve Bolwerk aan den kooper zal afstaan,mits dezelfde of eene andere, voor de stad nuttige, Fa-brijk, op den grond uitoefenende (IJ. Op den 30 Julij 1768 ging het bolwerk over inhanden van Huibert van E e (2), die

de toestemmingverzocht er eene loodgieterij op ie mogen stellen, het- welk hem werd toegestaan, onder beding binnen eenjaar ook de suikerfabrijk te laten werken; hetwelk hijaannam te bewerkstelligen. In eenen koopbrief van 1770, gaf van Ee de suiker- raffinaderij over aan Willem en Dirk Wernardvan Vloten; doch of dit koopcontract werd vernietigd,dan of hij het later weder inkocht, is onzeker; tienjaren later verkocht hij het suikerhuis op nieuw aanJacobus van Someren, onder de oude voorwaarden,op eene jaarlijksche uitkeering van 20 gulden in hetjaar voor het Bolwerk, en 8 voor de bermen onderden wal. Uit de koopcedul blijkt, dat toen van So- meren eigenaar der gebouwen werd, het bolwerk in (1) Transportbrief, d. d. (2)

Zekere van Ee, zoo niet dezelfde dan waarschijnlijk een zijnerZonen, bezat een magazijn van Aardenwerk in de MinrebroederstraatW. Z., in het huis hetwelk iu 1842 tot de Latijusche school vertimmerd is.








