
OVER EEN KERKELIJKE FEESTDAG EN NOG W A T . 

In de middeleeuwen had de kerk behalve de wat men nu aanduidt 
met de benaming „algemeen erkende" nog vele andere feestdagen. 
Hun aantal en belangrijkheid was gewestelijk en plaatselijk zeer 
verschillend. 

Zoo vierde in Utrecht iedere parochie den naamdag van de(n) 
heilige, aan wie(n) haar kerkgebouw gewijd was. 

Een zeer bijzondere dag echter was wel die, waarop de patroon
heilige van het bisdom, St. Maarten, werd herdacht. Dat was de 
4e Juli. 

Die dag werd natuurlijk gevierd met een plechtige hoogmis. 
Maar deze kerkelijke plechtigheid kon maar door een betrekkelijk 
gering aantal belangstellenden bijgewoond worden. Er kan ook nog 
van enkele andere gebeurlijkheden melding gemaakt worden. 

Zoo werd reeds des morgens om 7 uur bij de Wittevrouwen-
poort aan „eiken armen mensche de daer coemt" op stadskosten 
een brood verstrekt. 

Meer algemeene belangstelling zal de optocht der schutten ge
trokken hebben. Voorafgegaan door hun banierdrager en hun 
hoofdmannen gingen zij naar hun doelen, om papegaai te schieten. 
Het vooruitzicht op de „take" wijn, die elke mee uitgetrokken 
schut kreeg, verhoogde ongetwijfeld de vreugde. Hoewel in de 
jaren 1410, 14.11 en 1412 deze uitdeeling van wijn als bezuini
gingsmaatregel achterwege bleef, zal de feestvreugde er wel niet 
minder om geweest zijn, ook niet in 1430, toen om dezelfde reden 
het geschenk van wijn niet gegeven werd. 

En eindelijk was er dien dag en ook reeds den avond van te 
voren gelegenheid tot het verkrijgen van aflaat. 

Men verwachtte dus dien dag veel vreemdelingen, d.w.z. bezoe
kers, die kwamen van buiten het gebied van den bisschop als lands
heer. 

Ten einde den toeloop te vergrooten en bovenal om de veilig
heid te verzekeren van allen, die men verwachtte, werd vrijgeleide 
verleend aan „al den ghenen, de hier ten oflaet comen zeilen, dat 
wezen zei op sinte Martiinsavont ende op sinte Martiinsdach naest 
comende, duerende achte daghe voer ende achte daghe na", dus in 
het geheel vijftien dagen. De aangehaalde woorden vindt men ver
meld in het buurspraakboek „des Vridaghes op sinte Johans avont 
temidde zomer" 23 Juni) 1396. 

Maar op het bovenvermelde volgt nog een mededeeling, welke 
een blik geeft op de toenmalige handelsmentaliteit. De stedelijke 
raad vcibood namelijk om voor eet- en drinkwaren en voor het ge
bruik van logcergelegenheden hoogere prijzen te bedingen, dan 
men gewoon was te doen. Dat werd aan de burgers bekend ge
maakt onder de volgende bewoordingen: „Voort so ghebiet de raet 
enen ygeliken, dat nyemant ziin wiin, noch siin bier. nochte broot, 
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nochte vleysch, nochte visch, nochte al datmen eten ofte drincken 
mach, hogher nochte duerre en gheve, datmen haer toe ghedaen 
heeft; ende dat alle weerde horen gasten besceydeliken ende hoef-
scheliken rekenen". M.a.w.: men mocht gedurende dien tijd zijn 
levensmiddelen niet duurder verkoopen dan gewoonlijk en de her
bergiers moesten hun gasten behoorlijk en hoffelijk behandelen. 
Wie dit verbod overtrad zou, naar gelang van den ernst der over
treding getraft worden. Zoo meen ik, dat het slot van de bekend
making verstaan moet worden: „ende verbrake dit yemant, dat 
woude hem de raet ofnemen na horen ghoetduncken". 

K. 

„EEN LEER- EN LEESBOEK VOOR DE 
UTRECHTSCHE SCHOOLJEUGD" 

Van tijd tot tijd komt in het bestuur van de vereniging Oud-
Utrecht de vraag naar voren, of het geen zin heeft er iets aan te 
doen, dat de schooljeugd van Utrecht wat meer wordt bijgebracht 
over de geschiedenis van haar stad. 

Dit zou dan o.a. kunnen gebeuren door het samenstellen van een 
soort schoolboekje, waarin op populaire wijze en in grote trekken 
de historie van de stad wordt verhaald. Waarbij dan gevoegd zou 
kunnen worden een handleiding voor het maken van historische 
wandelingen, opdat de onderwijzer zijn leerlingen niet alleen iets 
behoeft te vertellen maar ook kan laten zien. 

Het uitgeven van een dergelijk boekje is echter nooit door de 
vereniging ter hand genomen. W a n t afgezien van de kosten blijft 
het de vraag of het inderdaad aan zijn doel zal beantwoorden. De 
onderwijzers, die persoonlijk niets voelen voor de geschiedenis van 
Utrecht, zullen hiervoor geen plekje op hun lesrooster gaan reser
veren; voor hen heeft het boekje geen waarde. Daarentegen staat 
het vast, dat zij wie de stedelijke historie wèl ter harte gaat, hun 
bronnen weten te vinden. Ons is wel eens ter ore gekomen, dat 
verschillende onderwijzers op een geheel eigen manier hun leer
lingen van tijd tot tijd iets bijbrengen omtrent de kennis van de 
stad. 

Deze mensen hebben recht op onze waardering. Wan t doordat 
zij hun leerlingen attent maken op het historisch schoon in eigen 
omgeving, kweken zij een geslacht op van burgers, dat zijn stad 
liefheeft. 

Een speciaal boekje over Utrecht ten dienste van de scholen is 
er dus niet. Maar het was er wel! Wij hebben dit nooit geweten 
doch onlangs gaf iemand, die er terecht heel zuinig op was, ons 
ter inzage het boekje „De Stad Utrecht in haren voormaligen en 
tegenwoordigen toestand beschouwd. Een Leer- en Leesboek voor 
de Utrechtsche Schooljeugd". 
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