
de andere helft wit is, terwijl de witte helft de beeltenis van St. Maarten 

bevat —," 

op 27 April 1948 (Gemeenteblad nr. 35) besloten hebben te 
bepalen 

„dat als Utrechtse stadsvlag geldt de hierboven omschreven oude Utrechtse 
stadsbanier." 

Ten slotte nog de opmerking, dat deze vlag — een standerd — 
uitsluitend in verticalen stand gebruikt kan worden. Wanneer 
men ze uithangt, komen de kleuren verkeerd te hangen en slaat 
St. Maarten een zonderling figuur. 

Ook zal men bij de vervaardiging van zoo'n vlag er op te let
ten hebben, dat, als in strijd met heraldische eischen, geen 
(zwarte) lijn de beide velden behoort te scheiden. Mogen het 
slechts vaardige teekenpennen en kunstzinnige en kleurgevoelige 
naalden zijn, die de moeilijke St. Maartensfiguur in het witte 
veld aanbrengen. Utrecht is alleen een goed uitgevoerde vlag 

v. ^ . 

MICKELENBORCH BIJ DE GAARDBRUG. 

Op de Tentoonstelling van de Oude Gracht bevond zich een 
reproductie van een bekendmaking in het Buurspraakboek anno 
1386, dat de oudste ons bekende vermelding van de werven zou 
zijn; „maar", stond terecht in de gids, „de werven zelf zijn ontegen
zeggelijk veel ouder". In feite bezitten wij weliswaar geen oor-
- — « , v « 1 * ~ 1 . " 1^,v • ^ i - , - . * . f ^ ^ U o u t e>-r\bia\j-t> Ar\ri\mov\tor\ A\o At> Ç f n H f t f M Ï I K P 
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overlevering der werven tot 1275 terugvoeren. In een acte van 
6 Juni 1663 liet de stad Utrecht een reeks van officieele documen
ten afschrijven en bekrachtigen, lopende van 1275 tot 1425, en 
kennelijk betrekking hebbende op één en dezelfde werf aan de Oude 
Gracht 1 ) . Een schepenbrief van 6 Dec. 1275 verklaart, dat Nico-
laas Winter de zuidelijke helft van een terrein, dat „weref" ge
noemd wordt (superiorem medietatem terre, que dicitur weref), 
gelegen „in Gaerden", en waarvan de noordelijke helft behoorde 
aan de zonen van broeder Fembertus van Compestelle, in erfcijns 
gaf aan Adam de Riemsnijder tegen 13 schellingen 's jaars. De 
volgende schepenbrief van 6 Aug. 1283 bevestigt de overdracht 
van de twee helften van de werf, gelegen „in den Gaerden bij 
vrouwe Odinnia", door de erfgenamen van Nicolaas Wmter en 
die van Fembertus van Compestelle aan Testelo Wiersz. Merce-
man en erfgenamen. In beide overdrachten wordt uitdrukkelijk 
gestipuleerd, dat gebouwen, op de werf gezet of nog te zetten 
slechts onder de genoemde cijns van 13 schellingen kunnen wor
den verkocht. Wij kunnen dus veronderstellen, dat op de werf een 
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of meer kleine huisjes stonden. En inderdaad maakt een transport-
brief van Maart 1286 gewag van het erf „in Gaerdene" op de 
werf, die eertijds aan Nicolaas Winter, maar nu aan Pieter 
Olderidder, de zoon van Dirk Grawardts toebehoorde, en het 
huisje nu op de werf gebouwd, welk erf en huisje Tezelo Wiersz. 
Merceman aan Herman Bekerman en erfgenamen transporteerde 
onder de erf cijns van 13 schellingen, te betalen aan Pieter Olde
ridder. 

Het gaat hier dus om een werf met opstal in de Gaard, waar
onder men in de Middeleeuwen de oostelijke zijde van de Oude 
Gracht van de Maartensbrug tot aan de Hamburgerbrug verstond. 
Een transportacte van Jan. 1377 is veel uitvoeriger in de omschrij
ving van de werf in kwestie, maar zij laat ons omtrent zijn juiste 
ligging nog steeds in het onzekere. Overgedragen worden „de 
husinge ende hoffstede mitten kelnair onder 't huys ende onder de 
strate geheten te Mickelenborch, gelegen in den Gaerde opten 
werf opde oostside vander grafte, mit höre drupte an beiden ziden 
ende mit allen horen toebehoren, opte zestien scillinghe ende achte 
penninghe siairs, die de heren van sinte Katrinen jairlix dair uut 
hebben, ende also aise geleghen sijn tusschen den werf ende erve, 
dat Herman Wittens erfnamen toebehoirt ande overside ende Wil 
lam Sollebollen ande nederside, " Wij zien, dat de, cijns nu 
in handen van het Catharijnegasthuis is gekomen. Van het meeste 
belang is voor ons de naam van de opstal op de werf, immers 
deze naam komen wij bijna twee eeuwen later in een merkwaar
dige resolutie van de raad dd. 20 Juli 1576 weer tegen 2 ) . Deze 
luidt aldus: „De raet heeft ter stadts behouff overgenomen de coop 
van de kelre van de huysinge genaemt Mickelenborch, staende op 
de werff onder de Lichte Gaerde ende tgetimmer van dien gelijcx 
der straten van de werff opwerts commende, mitsgaders de cluyse 
van derselver huijsinge onder de straet responderende, bij Hubert 
de Backer gecoft van den gemeen bueren onder de Gaerde voir de 
somme van 40 gld., ordonneren den eesten cameraer deselve 
somme te betalen mit alsulcke wincoip als de voirss. Hubert dairvan 
te gelden heeft. Ende dit op laste- van enen stuver jairlicx, die de 
balier van sinte Caterinen daer uuyt heeft. Ende men sal tcleyn 
craentgen, dat aen de Beyerbrug gestaen heeft, doen setten ande 
Noirtzide van de Gaertbrug responderende opde voirss. werff". 

Wanneer wij nu weten, dat eertijds de Oude Gracht tussen de 
Donkere Gaard en de Hamburgerstraat vaak Lichte Gaard ge-

1) RA. Verzameling Oorkondenboek Sticht Utrecht. Enkele eigennamen zijn 
verbeterd naar afschriften, die Van Buchell van de oorspronkelijke acten zelf 
maakte. 

2) GA. Utrecht, Inv. I, no. 13, Der stat daghelix boec, 20 Juli 1576. De overige 
stukken in het afschrift van 1663 (1371, 1392, 1425) geven voor ons onderzoek 
geen nieuwe gezichtspunten. 
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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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