
DE T A N D DES TIJDS. 

Aan het begin van de Voorstraat, als men van de Neude komt 
rechts, stond een oude gevel (genummerd 3) met een gedrukte 
(lage) halsgevel, van boven afgedekt met een kroonlijst, aan vele 
leden van Oud-Utrecht wel bekend. 

Deze gevel is plotseling verdwenen. 
Het zal een week of acht geleden zijn, dat ik — afgestapt bij 

de bushalte — ontdekte, dat ervóór een houten omheining was 
aangebracht en dat men bezig was deze voorgevel af te breken. 
De gevel stond niet op de monumentenlijst, zoals ik wist, en men 
kon deze dus slopen zonder in enige wettelijke overtreding te 
komen, behoudens de bepalingen van de gemeentelijke bouwver
ordening natuurlijk," maar daar het mij bekend is, dat het Bouw
en Woningtoezicht van deze gemeente er altijd op uit is zo veel 
mogelijk mede te werken om te behouden hetgeen historisch of 
architectonisch van belang is, vermoedde ik wel, dat in dit geval 
..behouden" niet mogelijk was gebleken. Dit vermoeden was juist; 
bij informatie te bevoegder plaatse werd mij medegedeeld, dat 
de gevel in de vervallen staat, waarin zij was geraakt, niet te 
herstellen was en dat het alléén mogelijk was de gevel geheel 
af te breken en van de oude stenen te herbouwen. Dit schijnt de 
bouwer te kostbaar te zijn geweest, tenminste het resultaat is, 
dat een moderne gevel de oude heeft vervangen en iets ouds, dat 
nog attractie had en een aardig accent gaf aan de gevellijn' der 
huizen aldaar, is verdwenen. 

Had dit niet voorkomen kunnen worden? 
Indien de gevel op de monumentenlijst was geplaatst, dan was 

er in de loop der tijden meer aandacht aan dit pand besteed; ook 
had de eigenaar allicht daardoor tijdig vanwege Bouw- en W o 
ningtoezicht aangemaand kunnen zijn, de gevel te herstellen als 
deze bouwvallig werd en gevaar opleverde voor instorting.1) 

Het is te begrijpen, dat in den beginne bij het opmaken van 
de monumentenlijst daarop allereerst zijn geplaatst de objecten 
van hogere orde maar, naarmate de tand des tijds blijft door
knagen en verval met zich brengt lijkt het mij zeer wenselijk ook 
objecten van „lager orde" op de lijst te plaatsen. Zo zijn er nog 

1 ) O p grond van de Monuimentenverordening van de gemeente Utrecht 
(art. 5) Is het op straffe van een hechtenis van max. 6 dagen of geldboete van 
max. ƒ 25.— verboden een bouw- of kunstwerk — of een deel daarvan — dat 
op de monumentenlijst voorkomt, geheel of gedee'telijk te slopen, te verplaat
sen of te veranderen. Het is echter niet verboden het te laten in een vervallen 
toestand, noch is er een gebod, het in een voldoende staat van onderhoud te 
houden. Ook is in genoemde verordening niet uitdrukkelijk het recht gegeven 
aan opsporingsambtenaren een dergelijk object inwendig te onderzoeken buiten 
het geval, hierboven genoemd, omschreven in art. 5 der Monumenten Verorde
ning. Dit is een leemte, waarin nog niet voorzien is. 
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vele in onze stad, welke men niet gaarne zou zien verdwijnen 
en toch is dit onvermijdelijk hun lot indien men lijdelijk blijft. 

Het proces van verval dat zich onopgemerkt achter een gevel 
voltrekt is juist de oorzaak, waardoor in de loop der eeuwen zo
veel is verloren gegaan! 

W a t een mensengeslacht aan culturele waarden heeft overge
nomen van vroegere geslachten moet het in ongeschonden staat 
weer overgedragen aan opvolgende geslachten, dit is een onge
schreven plicht. A. N. L. O. 

UIT DE GESCHIEDENIS V A N DE UNIVERSITEITS
BIBLIOTHEEK. 

De geschiedenis der Utrechtse universiteitsbibliotheek wordt 
geacht te beginnen bij het raadsbesluit van de 8ste October 1581 
„om bij inventaris of te eysschen de boucken, onder de collégien 
(kapittelen) ende conventen (kloosters) noch zijnde, om dairof 
een bibliothèque te mogen maken". De uitvoering van dit besluit 
werd — zo schrijft de heer G. A. Evers in „Bibliotheekleven 
XXXIV" — het uitgangspunt, dat tot de vorming heeft geleid 
van de stedelijke boekverzameling, die in 1634 aan het toen tot 
stand gekomen „athenaeum illustre" dienstbaar werd gemaakt en 
uit welke instelling twee jaar later de Utrechtse hogeschool is 
voortgekomen. 

Aan zijn uitvoerige bijdrage ontlenen wij enkele feiten uit de 
geschiedenis van de instelling. 

Aan de eerste oproep schijnt door geen der geestelijke instel
lingen gehoor te zijn gegeven, zodat een klein jaar later de raad 
zijn gecommitteerden opdroeg het nog eens te proberen en nu 
„int vruntschap". Maar ook deze poging had, te oordelen naar 
hetgeen bewaard is gebleven, weinig resultaat. 

Doch in vele gevallen waren de boekverzamelingen ook ver
spreid of vernietigd. De schrijver gaat na wat er omtrent de ver
schillende bibliotheken bekend is en komt dan tot de volgende 
conclusie: 

Uitgaande van de veronderstelling, dat elk mannenconvent 
minstens 200 banden bezat, zoals voor de Karthuizers en de 
Regulieren gebleken is, dan zijn van de omstreeks 2200 klooster-
boeken ongeveer 25 %, 504 banden bewaard gebleven. Een 
overeenkomstige schatting leidt tot 10%, 110 van 1000 banden 
voor de kapittelen. Sommige kloosters zullen wel rijker, andere 
daarentegen, zoals bijvoorbeeld de cellebroeders en de karme
lieten, armer dan 200 banden zijn geweest. Om de omvang der 
Utrechtse boekverzamelingen nauwkeuriger te bepalen zou men 
echter over veel meer gegevens moeten beschikken. 
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