


Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Een gecreneleerde muur-galerij,zo als er verschillende zijn op de,,Vier Lunetten&quot; op de HoutenseVlakte. behoorende gebouwen en erven geschikt ge-maakt, en thans gebruikt wordende tot het GrootRijks Militair Hospitaal, voorzien van een woon-huis van den Directeur, voor de Poortier, wasch-huisen eene in 1823 op extra rekening van het ge-wezen Koetshuis van de Stalling gemaakte grooteAnathomie- en Collegie kamer, en eene nieuwedisseceer- en dooden kamer, gemaakt door denaannemer van de aanbesteede aanzienlijke ver-grooting of aanbouw, van nieuwe ziekenzalen^). 2.   Eene hoofdwacht, staande op het St. Jans Kerk-hof tegens de kerk. 3.   Een groot gedeelte van het Kruisgasthuis staandebuiten de Witte Vrouwenpoort, in huur en in on-derhoud gebruikt wordende tot een Artillerie Ma-gazijn (met een klein houten wachthuisje aan hetRijk behorende) jaarlijks voor de somma vanf 180, - en wel volgens het laatste contract,voor

den tijd van zes jaren, aanvang genomenhebbende met primo Meij 1822. 4.   In het woonhuis staande naast de Militaire pro-voost in de Jufferstraat alhier, in 1822 geappro-prieerd tot berging van het grootste gedeelte vanhet materieel voor de beweegbare waterkeerin-gen in de Linien van schotbalken, schuiven, enz:zijnde het overige geborgen in een houten keet,staande in de Redout van het Fort aan het Vossegat. Intussen berichtte het Verslag der Genie betreffende1824 over het sub 1. genoemde hospitaal nog het na-volgende: Een gedeelte van het aanzienlijk achterge-bouw, tot vergroting van het zelve in 1823 aan-besteed thans onder dak gebragt, om in het volgendejaar 1825 te acheveren bestaande in een midden ge-bouw eene vleugel, welke met het oude gebouwcommuniceert, en drie zieken zalen ieder lang 40 ellenuitmakende, blijvende den opbouw der tweede vleu-gel van dit gebouw, volgens aanschrijving van ZijneExcellentie den Heer Inspecteur Generaal der

Fortifi-catien vooreerst achterwegen. Aan het zoogenaam-de Duitsche huis, zijn de volgende werkzaamhedenverrigt als: de groote coridor 33 vierkante ellen glasengeheel vernieuwd, benevens het vergane houtwerk.Benige ellen pleisterwerk. In de bovengang bij de zaalNo. 5 de vloer hersteld, zaal 9, de vloer een groot ge-deelte bekleed, privaat bij de zaal No. 4 de pijpen ver- nieuwd, keuken en fornuis vernieuwd. In de apotheekeen nieuwe deur. Timmermanswoning houte vloergelegd. Er blijkt ook uit, dat in 1824 de Hoofdwacht nogsteeds op het Janskerkhof tegen de kerk gevestigdwas, met daarin een officiers-wachtkamer voorzienvan een nieuw beschot. Voorts had de Genie de be-schikking over een boomkwekerij, die in 1821 wasaangelegd tegen de achterzijde van het Fort Vosse-gat. Reeds in het volgende jaarverslag kon ervan mel-ding worden gemaakt, dat die nieuwe instelling zoda-nig floreerde, dat de gepooten telgen eene goedewasdom beloofden. Overigens moest er ook

sloop-werk worden uitgevoerd o.a. op aangekochte Rijks-eigendommen. Juist op de top van het glacis der lin-kerflank van de Lunet no. 1 was het huis De BonteCraai al In 1816 gedoemd om te verdwijnen. Zo werdook de woning Z/7verv//et terzijde van ,,de Grote Stee-nen Paal&quot; achter de Lunet no. 1 afgebroken in1840&quot;). De aanleg van deze reeks van vier Utrechtse fortenheeft een vrij traag verloop gehad. De eerste hoofdof-ficier van de Genie was Willem Offerhaus, die inUtrecht in garnizoen kwam in november 1815. Hijwerd geboren op 31 december 1 773 in de Groningsepastorie te Winsum als zoon van ds Hermannus Jo-hannes Offerhaus en Margaretha Woldring en hijoverleed te Utrecht 12 december 1830. Op 9 juli1795 was hij extraordinaris ingenieur geworden enachtereenvolgens volgde zijn benoeming tot luite-nant-ingenieur op 12 juli 1798; kapitein-ingenieur der2e klasse op 8 augustus 1808; majoor op 19 februari1815; luitenant-kolonel op 19 augustus 1817 en

ko-lonel op 16 augustus 1829. In Franse dienst had hijin Polen en voornamelijk ook te Wittenberg gevoch-ten; wegens zijn gedrag daar heeft Keizer Napoleonhem het Legioen van Eer toegekend. In juni 1829werd de Overste Offerhaus, die tot dan steeds de,.eerstaanwezende&quot; was gebleven naar het garni-zoen van de stad Namen overgeplaatst. Hij werd ver-vangen door de overste Jacobus Cornelis van de Pol-der (die op zijn beurt op 26 april 1832 is opgevolgddoor de Kolonel Willem Valter)*).Offerhaus heeft in zijn tijd met assistentie van zijnsubalterne genie-officieren de leiding gevoerd over deaanleg, bouw en wijzigingen der vier Lunetten. Eenindrukwekkende hoeveelheid ,,Plans van Vestin-gen&quot;, bewaard in het archief der Genie (Archief vanOorlog), legt getuigenis af van hun respectabele en 31






