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DE PROVINCIE UTRECHT IN 1836 

U 

Het verslag van gedeputeerde staten van Utrecht over 1836, gaat 
aldus verder: 

Het gebouw aan de domkerk, vroeger de vergaderplaats van het 
domkapittel, is geheel opnieuw opgebouwd, en is de daaraan ver
bonden ingang naar de akademische gehoorzaal en senaatkamer 
aanmerkelijk en met smaak vergroot. 

Overigens gaat men te Utrecht voort met op die plaatsen, alwaar 
zich daartoe bekwame gelegenheid aanbiedt, particuliere woningen 
aan te bouwen, aan welke, inzonderheid voor den burgerstand en 
ook voor de min gegoeden, het gebrek zich meer en meer doet ge
voelen. 

Z.M. heeft, bij besluit van 15 December 1835 No. 15, bewilligd 
in de voorgedragene afschaffing der stedelijke belasting te Utrecht, 
bekend onder den naam van emmer- straat- en lantarengeld; en 
heeft, tot voorziening in het gemis van dit middel, de Regering dier 
stad gemagtigd, om nog over den jare 1836 voort te gaan met de 
heffing van 5 percent voor collectief zegel op al de stedelijke eigen-
belastingen en gemeente-opcenten op 's rijks accijnsen. De afschaffing 
der gemelde belasting op het straat- emmer- en lantarengeld, die veel 
tegenzin bij de belastingschuldigen ontmoette, geeft veel genoegen, 
terwijl de heffing van 5 pc. voor collectief zegel geheel ongevoelig 
wordt gedragen. 

Te Amersfoort is men bedacht om de aldaar voor eenige jaren 
gebouwde cavallerie-stal met eene tweede te vermeerderen, berekend 
voor een aantal van 300 paarden. De plaats daartoe aangewezen is 



in de nabijheid van eerstgemelden stal gelegen; en de ruiters-manége, 
welke in het afgeloopen jaar op dezelfde hoogte nieuw gebouwd is, 
zal zich nagenoeg in het midden bevinden tusschen de beide stallen. 
Die manège kan, zoo ten opzigte van deszelfs ruimte als inrigting, 
voor een der fraaiste gebouwen dezer soort doorgaan, en voorziet 
in eene gewigtige behoefte van het garnizoen. 

De Regering van Amersfoort heeft aan Z.M. magtiging gevraagd, 
om tot vinding der kosten voor de voorsz. onderneming, eene geld-
leening te openen van ƒ 30.000. 

In de nabijheid der Utrechtse poort, welke nu reeds moet afge
broken zijn, is aan de nieuwe wandelingen, op die hoogte, ter plaatse 
van de oude stads-wallen, een fraai gebouw opgerigt voor part iculiere 
rekening, bestemd tot het houden van bijeenkomsten van het te 
Amersfoort gevestigd departement der maatschappij tot Nu t van 
't algemeen, en tevens geschikt, om bij plegtige of bijzondere ge
legenheden, tot vereeniging van talrijke gezelschappen te dienen. 

De Regering van Montfoort had vroeger reeds magtiging verkregen 
tot den aankoop van het oude slot of kasteel aldaar. Thans is dezelve 
ook gemagtigd, om de gronden, om en nabij dat kasteel gelegen, 
voor eene bepaalde som, van de Administratie der domeinen aan te 
koopen. De gemeente kan daarvan veel partij trekken; kunnende 
die gronden voor een gedeelte met vrucht dienen bij het school-in-
stituut, waartoe het gebouw zelve is ingerigt. 

T e IJsselstein is de Regering door Z.M. gemagtigd tot het doen 
eener geldleening van f 4.000. tot gedeeltelijke goedmaking van de 
kosten, welke zullen vereischt worden om de bestrating der stad te 
verbeteren, waaraan sedert lang gebreken bestonden. 

De overige steden en gemeenten ten platten lande hebben geen 
bijzonderheden opgeleverd. Alleen verdient de aanbouw van lust
plaatsen, inzonderheid in de omstreken van Zeist en Driebergen 
opmerking, en is van veel invloed op de cul tuur en op de waarde der 
landen in dat district, zoodanig, dat voor gronden, aldaar om en bij 
den straatweg gelegen, welke eenige jaren geleden bijkans geene 
waarde hadden, thans honderden guldens worden besteed. 

Tijdaanwijzing 

Sedert eenige jaren heelt men, in sommige groote steden van 
Europa, eene verbeterde tijdsaanwijzing der openbare uurwerken 
ingevoerd, door dezelve niet meer naar den waren tijd of zonnetijd, 
maar naar de middelbaren tijd te regelen, als he t middel, om de 
aanduid ing des tijds overal gelijk te maken en de onzekerheid weg 
te nemen, welke men dikwijls in de aanwijzing der openbare klokken 
aantreft. Ook hebben hier te lande de steden Amsterdam en Rotter
dam, het voorbeeld in deze gegeven, gevolgd. Maar zoude de uit
werking daarvan wezenlijk nut verspreiden, dan diende die verbete
r ing meer algemeen ingevoerd te worden. Zijne Exc. de Minister van 
binnenlandsche zaken heeft het daarom geraden geoordeeld, om bij 



circulaire van den 13 Augustus 1835 No. 100, met ons ter dier zake 
eene correspondentie te openen, daarheen strekkende om de voorsz. 
verbeterde tijdsaanwijzing, al thans in de voornoemde steden der 
provincie, te helpen invoeren. 

Wij voorzien van die bemoeijingen het gewenschte gevolg; althans 
wat onze provincie aangaat, heeft men zich, op onze daartoe gedane 
uitnoodiging, te Utrecht en te Amersfoort gehaast, het voorsz. werk, 
waarvan het voordeel door alle deskundigen erkend wordt, tot stand 
te brengen. 

Onderwijs 

Het lager onderwijs in deze provincie heeft, zonder eenige verande
ringen, zijn geregelden gang gehouden. 

T e Waverveen is de geheele vernieuwing van de school volbragt, 
en beantwoordt de uitkomst aan de verwachting. Ook te Nieuw-
Loosdrecht is de vergrooting der school doelmatig tot stand gekomen, 
en zijn aldaar de hulpmiddelen voor het onderwijs verbeterd. Beide 
deze werken waren bij het vorig verslag aangekondigd. 

T e Zeist, alwaar het schoolgebouw, wegens de toenemende be
volking, het aantal scholieren niet meer kon bevatten, is men bedacht 
op eene vergrooting van hetzelve. Mogelijk zal dat werk nog in den 
LyjyjlJ vo . l i v_lii. j «c l i i u L o i a i i v i jvv^iiiv^ii. 

In den opbouw of aankoop van een lokaal voor de bijschool in de 
buur tschap den Berg onder Soest, zal door die gemeente voorzien 
worden, onder een geldelijke bijdrage van vier honderd gulden uit 
de provinciale fondsen, en van een honderd gulden, van de gemeente 
Zeist, ui t welke eenige kinderen aldaar mede ter school worden 
gezonden. 

T e Eist ontbreekt een gemeentelijk school-lokaal en woning; doch 
er bestaan uitzigten, dat in dit gebrek eerlang zal kunnen voorzien 
worden. 

De voortgang van het onderwijs grootendeels afhangende van het 
personeel der onderwijzers, zoo heeft de provinciale schoolcommissie 
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vervanging van oudere onderwijzers in sommige gemeenten goede 
vruchten op. 

Het gymnasium te Utrecht houdt deszelfs roem van het eenige 
aldus ingerigte kweekschool in het koningrijk te zijn, staande; en 
het groot aantal leerlingen, vooral van die, welke of van buiten 
herwaarts gezonden worden, of wier ouders alhier deswege komen 
wonen, getuigt van deszelfs bloei. 

De wijze waarop het onderwijs op de Latijnsche school te Amers
foort wordt gegeven, verdient bij voor tdur ing alle goedkeuring. 

De Hoogeschool te Utrecht blijft bestendig gezocht. Het aantal 
der ingeschrevene studenten bedroeg bij de laatste recensie 496. 
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