
noemd werd, wordt het duidelijk, waar Mickelenborch precies lag: 
vlak ten Noorden van de Gaardbrug. Dit terrein, waarop nog de 
eeuwenoude cijns rustte, kocht de stad om er de kleine kraan, die 
tevoren bij de Beyer (Bezem)brug stond, op te plaatsen. De opstal 
op de werf is toen zeer waarschijnlijk afgebroken en de naam 
Mickelenborch bleef voortaan verbonden aan de kelder onder de 
straat, die tot 1 Nov. 1619 eigendom van de stad bleef. Immers in 
margine van een vroedschapsresolutie van 8 Nov. 1619 staat aan
getekend: „Stadt cluysken genaemt Mickelenborg vercoft op een 
recognitie van 3 pd. 10 s." 3 ) . Blijkens deze resolutie had Aert 
Hendrichsz. hoedemaecker, wonende „in den Rooden Haan bij de 
Gaertbrugge" aan de vroedschap verzocht „het cluysken voor 
zijne huyse op de werff uutgaende ende dese stadt competerende, 
in eygendom ende coope te moogen hebben". Na een rapport van 
gecommitteerden ad hoc gehoord te hebben besloot de vroedschap, 
„alsdat zij metten suppliant absolutelijck zijn veraccordeert, dat hij 
ende zijne erffgenaemen ten euwigen dagen sali hebben ende, be
houden als zijn eygen goet het cluysken met zijnen toebehooren..., 
mus iaat zijiieucn uaervoor aen uen eersten cameraer aeser staat 
jaerlicx sullen responderen ende betaelen drie gulden ende tien 
stuvers losbaer den penning twyntech ende innegaende 1 Novem
ber 1619". De kluis was dus door de stad voor 70 gld. verkocht, 
in twintig jaarlijkse termijnen te betalen. Hij lag vóór het huis „De 
Roode Haen", dat spoedig na deze koop „De Blauwe Voet" zou 
gaan heten 4 ) , en nu vervangen is door pand Oude Gracht no. 180. 

Zal de plaats van de vroegere kluis, gezien het „ten euwigen 
dagen" in de resolutie, ooit onteigend kunnen worden? 

F. KETNER. 

D E G R O N D S L A G E N D E E E R S T E C A T A L O 
G U S D E R U T R E C H T S C H E U N I V E R S I T E I T S 

B I B L I O T H E E K . 

In de „handleiding voor de bibliotheekpractijk", het breed opge
zette leerboek, dat de Antwerpensche bibliothecaris Gerard 
Schmook sedert 1939 onder den hoofdtitel „boek en bibliotheek" 
la- i verschijnen, is uiteraard ook groote aandacht aan de „biblio
theek als cultuurhistorisch element" (blz. 153—230) geschonken. 
De Utrechtsche universiteitsboekerij wordt in dat hoofdstuk twee 
keer genoemd, de eene maal in de inleiding der rubriek „geschie
denis" (§ 37, blz. 161), de andere maal in de zesde onder-afdee-

3) G.A. Inv. II, no. 121, resolutien van de vroedschap, 8 Nov. 1619. 
4) Verg. GA., Inv. II, no. 3243, registers van transporten en plechten, 11 Mei 

1639 en 15 Jan. 1659. 
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ling van die rubriek, die over de „geschiedenis van de bibliotheek 
in België en Nederland" (§192, biz. 200) handelt. 

Steunend op door den vroegeren bibliothecaris, dr. A. Huls
hof, verstrekte gegevens, brengt de sehr, daarin o.m. de geldende 
traditie over, dat „toen de Utrechtsche vroedschap in 1581 be
sloot, de te en om Utrecht bestaande kloosterbibliotheken in 
beslag te nemen, zij een voorbeeld leverde, dat de Fransche re
volutie ten bate van de stadsbibliotheken zou volgen". De zo
doende ontstane boekerij zou het fundament der latere akade-
mie-bibliothcek zijn geweest. 

De Utrechtsche stadsraad, geen vroedschap, nam echter niet 
de bezittingen der kloosters in beslag, doch gaf, nadat de uitoefe
ning van den roomsch-katholieken eeredienst verboden was, een 
andere bestemming aan die goederen, ten bate der gemeenschap. 
Hij ontleende aan den veranderden staat van zaken geen ver-
vreemdingsrecht, doch wel een beschikkingsplicht, ten nutte der 
samenleving 1 ). 

Maar van het weleer rijke handschriften- en boekenbezit der 
Utrechtsche geestelijke instellingen was in 1581 niet veel meer 
over, nauwelijks vijf honderd banden. 

Verscheiden verzamelingen waren bij het dreigen der gods
dienstwoelingen elders opgeborgen en schijnen niet altijd terug
gebracht te zijn. W a t te Utrecht in de mannenkloosters, waar
van er elf hebben bestaan, was achtergebleven, ging op dat 
van een drietal na in de zgn. beeldenstormen van 1566, 1579 
en 1580 te niet. vijftien vrouwenkloosters en begijnhuizen, die 
over niet meer dan enkele liturgische geschriften en tractaten-
bundels beschikt zullen hebben, werden in den overgangstijd 
vrijwel ongemoeid gelaten. En de vijf kapittelen werden niet op
geheven, doch bleven als gereformeerde instellingen voortbestaan 
en behielden het beheer over hunne goederen. Hunne aan de zin-
looze vernieling ontkomen boeken, van niet veel meer dan van 
één kapittel afkomstig, zijn.eerst veel later, het meerendeel in 
1836, in de Utrechtsche hoogeschoolboekerij opgenomen. 

De tot nu toe gangbare voorstelling, dat de tegenwoordige 
universiteitsbibliotheek uit de indertijd opgeheven kloosterboeke-
rijen is gevormd, lijkt dus wel wat overdreven. Eerst door de 
legaten Van de Poll en Van Buchell, in 1603 en 1605, is de 
stadsboekerij in het koor der Janskerk een verzameling geworden, 
die een grondslag voor de in 1636 noodige hoogeschoolbiblio-
theek kon zijn. 2) 

1) Vgl. D. G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen 
onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juri
dische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtsche gegevens samengesteld. Dl. 1. 
Utrecht, 1905. 8». Hoofdstukken II, III en VII (bldz. 275—419 en 622—762). 

2) Uitvoeriger o.d.t. De Utrechtsche akademie-boekerij als stedelijke instel
ling, in: Bibliotheekleven XXXIII-1948. 
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Naast de mededeeling der heerschende, maar om de bovenge
noemde reden aanvechtbare opvatting, had Schmook evenwel 
tevoren al de gedachte van een andere stichtingswijze der 
Utrechtsche universiteitsbibliotheek gewekt. Ten besluite zijner 
inleiding der geschiedenis schreef hij op blz. 161: .,zijn de funda-
menteele bouwstukken eenmaal in voldoende mate aanwezig voor 
vele instellingen, dan kan tot ineenschakeling van feiten en on
derlinge vergelijking worden overgegaan, waarna het trekken 
van de algemeene lijn, het opstellen van syntheses, het werk kan 
worden van een alles omvattende geest". 

Als voorbeeld dezer zeker gaarne algemeen aanvaarde richt
lijn volgt dan: ,,Zoo is het b.v. nu reeds merkwaardig hoe men 
door vergelijking tot de slotsom is moeten komen, dat de univer
siteitsbibliotheek van Utrecht, in 1608, het eerst van heel Europa 
een catalogus heeft uitgegeven in de volkstaal gesteld. Geen 
wonder, onder haar stichters telde zij Simon Stevin, den Brug-
schen mathematicus, bekend om zijn verdediging van het Neder-
landsch". 

Maar Utrecht kan zich helaas niet op deze Europeesche priori
teit beroemen. Haar eerste, in het genoemde jaar door de predi
kanten Speenhovius en Taurinus bewerkte en uitgegeven cata
logus der stedelijke verzameling is nog een kind van zijn tijd en 
dus in het Latijn uitgevoerd. Slechts de door de magistraat ge
geven instructie voor den „opsiender" is in het Nederlandsch 
aan de Latijnsche inleiding toegevoegd. Nog tot in 1855 zijn de 
titels en inleidingen der Utrechtsche catalogi in de Latijnsche 
taal gesteld. 

En voor zoover de stedelijke annalen vermelden, heeft Simon 
Stevin nimmer Utrecht aangedaan en is hij derhalve ook nooit 
in haar boekerij verzeild geraakt. 

Op deze vergissingen te wijzen en daardoor haar verdere ver
spreiding te voorkomen, is hoofddoel van dit betoog. 

G. A. EVERS. 

WAAR SPEELDEN WIJ ZESTIG JAREN GELEDEN? 

Er zijn gedeelten van de stad Utrecht, welke de ouderen onder 
de inwoners anders gekend hebben, dan ze thans zijn. Alle ver
anderingen voltrekken zich geleidelijk en laten van de vroegere 
toestanden meermalen geen spoor achter. Voor ,,Oud-Utrecht" 
kan het in zulk een geval eenig belang hebben, wanneer althans 
eene herinnering aan hetgeen verdwenen is wordt opgeschreven. 

Het zal omstreeks 1886 geweest zijn, dat ik met enkele speel-
makkers wel aan den waterkant stond te roepen om de aandacht 
te trekken van Wout den baas van de steenfabriek, opdat deze 
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