






















Maandblad van Oud Utrecht 1970 uit de jaren 1957-'64, toen de Stadsring werd aan-gelegd om het westelijke, zuidelijke en zuidoostelij-ke deel van de binnenstad heen. De nota constateert dat in het Amersfoortse cen-trum geen echte pleinen voorkomen. De stad kentwel hoven en markten, waarvan de Hof (bij de St.-Joriskerk) de grootste is. Het plan voorziet in eenherindeling van de Hof, die nog te weinig zou wor-den beleefd. Te denken is aan bredere stoepen,terrasjes, groen en zitjes. Op vrijdag en zaterdagmoet de Hof het centrale marktplein blijven. Bijalle goede bedoelingen lijkt dit toch een onhaal- van de bisschoppelijke domeinen in noord-oostUtrecht, en een nederzetting van ambachts- of koop-lieden. Stadsrechten kreeg de gemeente in 1259van de bisschop van Utrecht. Al vroeg in de veertiende eeuw moeten buiten deoude wallen woonwijken zijn gegroeid, die in devijftiende eeuw noopten tot het aanleggen van

eentweede omwalling. Het middeleeuwse patroon bleefbewaard. Pas in de negentiende eeuw werd ookhet stadsdeel tussen de binnensingels en de be-ken volgebouwd. De meest ingrijpende veranderingsedert de afbraak van stadsmuren en -poorten stamt mm** ?eel van de oude Amersfoortse binnenstad, met de St.-Joriskerk en de Hof. 11















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

















































Maandblad van Oud Utrecht 1970 Vernieuwing van binnenstad ,,Een historisch stadsdeel is een schaars en kost-baar goed&quot;, zo eindigt de discussienota Kernbeeldover de reconstructie van de oude binnenstad.Een waardevol bezit is het hart van de stad - ookdoor de mogelijkheden aan vele mensen veel tebieden: cultuur, recreatie, winkelgebied, een plaatsvan wonen en werken. En niet voor de stadUtrecht alleen, maar ook voor de gehele groeien-de agglomeratie. Met grote zorgvuldigheid heefthet Utrechtse gemeentebestuur de vragen over detoekomstige vorm van de binnenstad voorgelegdaan belanghebbenden en belangstellenden. 3500exemplaren van de nota Kernbeeld werden aan-gevraagd als bewijs hoeveel behoefte aan en hoe-veel waardering voor de geboden inspraak bestaan. Aan deze materie wijdde de vereniging Oud-Utrecht een openbare bijeenkomst op 12 juni l.l. in de Geertekerk, die goed bezocht was en boven-dien

vruchtbare gedachten opleverde in een leven-dige discussie. Met een verwijzing naar de binnenstadsproblema-tiek, die in Kernbeeld is aangegeven, opende wet-houder Harteveld van Openbare Werken de reeksvan inleidingen. Er is de spanning tussen het bs-houd van een waardevolle stadskern en het leef-baar maken voor de vele mensen, die het straat-beeld bepalen. Ook moet er een evenwicht komentussen autoverkeer en voetgangersgebied. De toe-nemende vraag naar woningen in de binnenstadmoest even goed worden beantwoord als de be-hoeften aan winkels en uitgaansmogelijkheden. Aldeze kwesties wil het gemeentebestuur voorleggenaan de Utrechters, die de gedachtenvorming medebepalen. Oudegracht ter hoogte van Stadhuisbrug en Bezembrug, ca. 1750.Waterverf-tekening van P. J. van Lienden.

















































Maandblad van Oud Utrecht 1970 Aan Holland verkwanseld Oude water nazeven eeuwen weer bij Utrecht Zonder de ponden terug te behoeven betalenwaarvoor de elekt Jan van Nassau in 1280 Oude-water aan graaf Floris V verkwanselde, heeft deprovincie Utrecht op 1 september jl. het stadjeteruggekregen van Zuid-Holland. Of we er in his-torisch perspectief gelukkig mee moeten zijn, weetik niet. ledere steen van de fraaie geveltjes ademtde sfeer van het echt Hollandse stadje dat Oude-water zeven eeuwen lang is geweest. Het Oude-waterse wapen voert de Hollandse leeuw en alsHollandse stad heeft Oudewater in de tachtigjarigeoorlog de Spanjaarden en in 1672 de Franse over-heersers getrotseerd. Van het Stichtse verledenzijn eigenlijk alleen een gotische kerk en wat ge-schriften overgebleven. Maar goed, Oudewater hoort weer bij Utrechten het zou de vereniging Oud-Utrecht ontsierendeze historische parel niet hartelijk welkom teheten onder de staf van de bisschop. De stad zaler wel bij kunnen varen, omdat zij nu

eindelijkde uitbreidingsmogelijkheden krijgt, die in desmalle Hollandse enclave niet goed mogelijk wa- ren. Wat een onzin overigens, dat zulke denk-beeldige grenslijnen in onze tijd nog zon rem-mende werking kunnen hebben op de ontwikkelingvan een stad of streek. Oudewater heeft een oude geschiedenis, veeiouder dan de papieren ons leren. Toen tien jaargeleden de hervormde kerk werd gerestaureerd,troffen de arbeiders funderingen aan van een Ro-maanse kerk die omstreeks 1100 moet zijn ge-bouwd. Van de tufsteen zijn resten bewaard ge-bleven, doordat ze opnieuw zijn gemetseld in dezuidelijke zijmuur van de huidige kerk.De afmetingen van het Romaanse kerkje warenvoor die tijd tamelijk ruim, nl. 10 bij 27 meter, zo-dat we kunnen aannemen dat hier langs de Hol-landse IJssel al vroeg een welvarende nederzet-ting heeft gelegen.' De veronderstelling is niet zo Hervormde kerk m^t Gemeentetoren in Oudewater,plaats van overdracht der gemeente van Zuid-Holland aan Utrecht.







































Maandblad van Oud Utrecht 1970 Belegering van het kasteel Vredenburg, 1576-1577 was het enige gewest dat bleef weigeren toe testemmen in de heffing van de 10e en 20e penning. Om de stadsregering murw te maken, zond dehertog toen Spaanse vendels binnen de stadUtrecht ter inkwartiering. Ondanks al de plunde-ringen en uitspattingen van deze benden bleefde regering volharden in haar verzet. Nu liet Alvade Staten en de Raad van Utrecht door de Raadvan Beroerten aanklagen, dat zij tijdens de on-lusten van 1566 en 1567 hun plicht hadden ver-waarloosd. Het proces dat volgde, was slechts inschijn een rechtszaak, in werkelijkheid een machts-middel om de Staten te dwingen in de vaste be-lastingen toe te stemmen. Zonder dat de Raad van Beroerten de processtuk-ken behoorlijk had kunnen bestuderen en voordatAlva ze voldoende had kunnen inzien, werd reedsvonnis gewezen; de 14e juli 1570 werden Statenen Raad van Utrecht van al hun

voorrechten en privileges beroofd. In februari 1572 gaf Alva aande Utrechtse magistraat bevel al haar privilegesin te leveren. De Raad weigerde aanvankelijk ditbevel op te volgen. Een van de raadsleden ant-woordde zelfs: ,,lndien wij 't lijfs) verbeurt heb-ben, dat men 't ons neme, maer laet ons dochgeenszins van ons recht wijken.&quot; Alva had reeds bevolen de gehele magistraat opVredenburg gevangen te zetten, toen de raads-leden het nutteloze van hun verzet inzagen entoegaven. Terwijl zij nog in het geheim protes-teerden, leverden zij de gevraagde stukken over,die in het kasteel Vredenburg werden opborgen. Hoewel de burgerij, die in meerderheid katholiekwas, Oranje niet gunstig gezind was, verheugdezij er zich toch over, dat de Geuzen in april 1572vaste voet in Holland en Zeeland kregen, omdatnu eindelijk de meeste Spaanse troepen Utrechtmoesten verlaten om de Geuzen in Holland en 85
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