
Maandblad van Oud Utrecht 1970 Degelijke bouw kenmerktecitadel Vredenburg de informaties gekregen uit het rapport van de op-zichter bij rijkswaterstaat D. van der Werf, varwie in het archief van de rijksdienst voor de mo-numentenzorg te Voorburg een portefeuille metacht tekeningen wordt bewaard over Overblijfse-len van het Kasteel Vreedenburg te Utrecht, ge-meten en in teekening gebragt tijdens de sloopingin 1869. Bij het ontgraven van het zuidelijke bastion, waar-mee ditmaal werd begonnen, kwamen de onder-zoekers meteen al onder de indruk van de forsefundamenten. Metselwerk van vijfeneenhalve meterdik is tenslotte geen kleinigheid. Toen het bastiorhelemaal was blootgelegd, waren er twee, naar hetzuiden gerichte schietsleuven te zien.Ook vonden zij de aansluiting met de stadsmuur,die gelijktijdig met het bastion was opgetrokkenIn de voormalige kelder stonden nog twee muur-pijlers van baksteen tegenover elkaar,

compleetmet kapitelen en aanzetten van de gewelfribben,maar zonder basementen. Naast de noordelijke muurpijler lag de ingang vande kelder. Enige onduidelijk gebogen muurvlakkenkunnen wijzen op de aanwezigheid van trappen enputten in vroeger jaren. Toen deze restanten werden ingetekend in de plat-tegrond, verraste de nauwkeurige overeenkomstmet het ontwerp van Keldermans: de plaats vande aansluiting met de stadsmuur, de kelderwandenen de beide muurpijlers, zowel als de totale rich-ting klopten precies met de gegevens.Ook Van der Werf geeft in een brief van 16 augus-tus 1871 aan Den Heer Voorzittend Lid der Com-missie der Koninklijke Akademie van Wetenschap-pen tot het opsporen enz. der oude vaderlandschekunst bijzonderheden over het zuidelijke bastion.De totale onder- en bovenruimte is dan nog aan-wezig, al is het keldergewelf uitgebroken en deruimte gedeeltelijk volgestort.Van de kelder zijn alleen

de schildbogen nog tezien. inzake het materiaalgebruik en de detaille-ring verwijst Van der Werf naar zijn rapport overhet noordelijke bastion. Het zuidelijke stond in devorige eeuw bekend als het Spanjaardsoord ofSpanjaardsgat. Waren de fundamenten al fors gebouwd, ook deontgraven buitenmuur met zijn drie meter dik met-selwerk mocht er wezen. De buitenmuur was aande stadskant verbonden door middel van dwars-muren met een binnenmuur. Ook de dwarsmurenwaren drie meter dik. Hun onderlinge afstand wasongeveer zeven meter. De buitenste muur is blijk-baar niet aangelegd op de plek waar ze volgens Bij het aanleggen van de spuikoker door de Rijn-kade zijn opnieuw de fundamenten van de citadelVredenburg tevoorschijn gekomen. De geschiede-nis van het kasteel is voldoende bekend; wij ver-wijzen naar het laarboekje van Oud-Utrecht 1932,waarin Graadt van Roggen een artikel over hetVredenburg heeft

geschreven, en naar Utrechtdoor de eeuwen heen van dr. Struick. Spectacu-laire vondsten werden bij de jongste, beperkteontgravingen niet verwacht en die zijn er ook nietgeweest. De metingen en hun uitwerking gevenvoor de vakman toch wel zin aan het oudheid-kundig speurwerk. Wellicht zal een aanvullend on-derzoek na de sloop van de Jaarbeursgebouwenfeitenmateriaal aandragen dat ook de leek in ster-ke mate kan interesseren. Ditmaal zijn behalve de fundamenten voornamelijkaan de oppervlakte gekomen fragmenten van Bent-heimer zandsteen, Namense en rode Bremerstenenkogels met een diameter van 28 tot 40 centimeteren, bij het zuidwestelijke bastion, een grote hoe-veelheid runderhoorns, afval van de leerlooierijendie aan het Vredenburg hebben gestaan.Een raadsel verschaft de vlijlaag, tevens de aanlegvan de fundering, die bestond uit niet gemetseld,uit sloop vrijgekomen, bewerkt natuursteen. Ge-vonden

werden bouwfragmenten zoals waterlijsten,montantsteen, traceringen van balustraden en ven-sters. Aan de nog duidelijk aanwezige sporen vanbewerking op de steen is te zien, dat deze steen-fragmenten maar korte tijd gebruikt zijn voor hetdoel waartoe zij waren gemaakt. Zijn het restenvan het voormalige Catharijneklooster of van an-dere bouwwerken?, wij weten het niet.Van de afdeling gebouwen en monumenten bij deDienst van openbare werken ontvingen wij eenuitvoerige toelichting op het meetwerk aan deRijnkade. Dit werk was uit historisch oogpunt be-zien beslist noodzakelijk, omdat deze keer de fun-deringen definitief werden opgeruimd.Als basis voor het onderzoek diende, evenals in1930 bij de bouw van het Jaarbeurspand, het be-waard gebleven ontwerp van Rombout Keldermans,dat is ondergebracht in het rijksarchief te Utrecht.Toen, en ook in 1962 bij de reorganisatie van hetVredenburg, kwamen diverse onderdelen

vrij teliggen die konden worden herkend als resten vanhet Catharijneklooster of de citadel. In kaart ge-brachte funderingsresten en het ontwerp van Kel-dermans werden op elkaar gelegd, waardoor eenvrij duidelijke indruk ontstond van de totale si-tuering van de citadel.Over de twee westelijke bastions hebben wij goe- 18








