
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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ons met een bootje zou komen halen en overzetten. Wij konden 
dan op de ruime terreinen heerlijk ravotten. 

W a a r was dat echter? Behalve in mijn herinnering is er niets 
van terug te vinden. 

Wanneer wij het Vredenburg over waren en de brug (rechts 
van welke drie molens op ,,de wallen" stonden), dan volgden wij 
den Leidschen weg totdat wij aan den spoorweg kwamen. Deze 
ging daar met een brugje, waarop twee stel rails, over de Leidsche 
vaart, en onder dit brugje liep een smal jaagpad langs het water. 
Zoodra wij onder dit brugje door waren stonden wij op den Leid-
schenweg tegenover de Steenfabriek. Behalve enkele krotten voor 
de steenzetters was er geen woning te zien. 

Thans is daar een flinke overgang voor het verkeer, dat stad
waarts onder de spoorbaan doorgaat. En er is een ,,zee" van 
huizen en straten. 

Iets verder westwaarts vonden wij een paar jaar later speel-
gelegenheid, toen wij kartonnen schijven bevestigden op de muren 
van de suikerfabriek (directeur de latere burgemeester Reiger) 
en ons oefenden in het schieten met pijl en boog. Daar ter plaatse 
zijn de gebouwen verdwenen en is het terrein overgebleven. 

Een ander terrein, waarop wij het cricketspel leerden en be
oefenden, lag tusschen de Kruisvaart en het zoogenaamde „lijn-
gebouw", hetwelk bereikbaar was door de als „In en Uit" bekende 
doorgang onder de* spoorlijnen achter Puntenburg. Thans is dit 
geheele terrein bedekt met spoorbanen; destijds lagen er langs het 
lijngebouw slechts een vijftal en bleef er voor ons ruimte 
genoeg over. 

Van al deze speel-gelegenheden is niets meer te vinden. Ook 
niet van den „doolhof" bij „Zeldzaam", de uitspanning bij Zuilen, 
en van dien bij „Den Hommel". 

A. J. S. v. L. 

OUD-KATHOLIEK MUSEUM. 

Het Oud-Katholiek Museum van kerkelijke kunst en geschie
denis, dat gevestigd is in de oude 17de-eeuwsche schuilkerk in de 
Hoek van Sinte Marie, Mariahoek 9, zal naar aanleiding van de 
stadsfeesten te Utrecht gedurende de zomermaanden van heden 
af tot 15 October dagelijks geopend zijn van 10—12 en van 2—5. 
Zondags van 2—5. Alleen Zaterdags gesloten. 
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