
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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Het boekje was geschreven door de heer J. M. Teeuwisse. 
,,Hoofd-Onderwijzer" te Utrecht. Het werd in 1858 uitgegeven 
door A. F. Blanche & Comp, en gedrukt bij J. G. Andriessen te 
Utrecht. De heer Teeuwisse droeg zijn boekje ,.eerbiedig" op aan 
de „Heeren Leden van de Plaatselijke Schoolcommissie te Utrecht 
als een gering bewijs van ware hoogachting." 

In een voorwoord verklaart de schrijver, dat van meer dan één 
zijde reeds pogingen in het werk zijn gesteld om een schoolboek te 
bekomen, dat een beschrijving van de stad onzer inwoning zou 
bevatten. Die pogingen zijn tevergepfs geweest. 

Vervolgens heeft de schrijver zelf die arbeid opgevat. Hij bezat 
al een menigte aantekeningen en uit die grote voorraad heeft hij 
een beperkte keus gemaakt. Alleen het merkwaardigste is gekozen, 
opdat het boekje niet te kostbaar zou worden. Het resultaat van 
zijn werk biedt hij „zijne mede-onderwijzers aan, als een leer- en 
leesboek voor hunne scholen." 

De heer Teeuwisse besluit: „Het was geen ijdele roem, dien de 
schrijver met het vervaardigen van dit werkje voor zich beoogde; 
hij wilde nuttig zijn voor anderen, bepaaldelijk voor de jeugd." 

Nog een paar opmerkingen over de inhoud van het boekje. Het 
bevat eerst drie hoofdstukjes met een algemeen overzicht en mede
delingen over de regering van de stad. Dan volgen niet minder 
dan 72 hoofdstukjes over allerlei straten en gebouwen. 

Op deze wijze richt de heer Teeuwisse zich tot de jongeren: 
„Raadt eens hoeveel woonhuizen er wel in onze stad zijn! Ik zal 
het u maar zeggen, jij kunt het toch niet raden. Er staan er ruim 
8500. Zij zijn gebouwd langs 2 grachten, in 200 straten en stegen, 
aan 5 groote en 12 kleinere pleinen, die allen sedert 1810 met 
naambordjes voorzien zijn, en sinds 1842 met gas verlicht worden." 

Aangaande het grondgebied der stad merkt de schrijver op, dat 
er ruim 10.000 huisgezinnen, terzamen 50.700 mensen, in Utrecht 
wonen, waarvan 37.900 in de binnen- en 12.800 in de buitenwijken. 
Dan zegt hij: „Onder deze bevolking zijn ook begrepen 5600 kin
deren, die school gaan. Welk een verbazend groot getal, zult gij 
welligt denken. Evenwel zouden er, naar evenredigheid van de 
bevolking nog eenige honderden meer van dit voorregt kunnen ge
bruik maken. W a t is het ongelukkig voor die kinderen, dat zij niet 
school gaan! Dankt daarom GOD en ook uwe ouders, dat gij dage
lijks zoo veel nuttige zaken leert, die in Uw volgend leven te pas 
kunnen komen!" 

Deze stichtelijke en vermanende opmerkingen maakt de heer 
Teeuwisse voortdurend op zijn rondgang door de stad. Bij het pas
seren van kantongercht en gevangenis merkt hij op: „Zorgen wij 
ioch vooral, dat wij met die laatste inrigting nimmer kennis moeten 
maken. Iedere overtreding, hoe klein ook. onteert den mensch en 
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maakt ons niet alleen schuldig voor het gerigt, maar ook voor het 
oog van GOD." 

BijWolvenburg luidt zijn vermaan: , ,0 , wee! als gij het ongeluk 
mögt hebben daarin te verblijven, want het is de Cellulaire Gevan
genis, waarin de ongelukkigen in de grootste eenzaamheid hunne 
misdaden moeten boeten. Daartoe zijn er 116 afzonderlijke kamer
tjes of zoogenaamde cellen ingericht. Prent dus goed in uwe ge
dachten mijne waarschuwingen voor den eersten val, en gij zult 
steeds een gerust en zuiver geweten behouden." 

Maar er zijn ook prettiger dingen te vermelden, al weet de heer 
Teeuwisse er altijd wel een stukje paedagogie in te vervatten. Zo 
vloeit ook het volgende uit zijn pen: ,,Mogt ik u op onze togtjes 
menige nuttige les geven, in het huis van Paus Adriaan, en meer 
nog in de fraaie schilderstukken, die het bevat, vindt gij weder 
een bewijs, hoe naarstigheid in het keren soms den weg baant tot 
de hoogste betrekkingen in de maatschappij." 

Ter illustratie van de veranderde toestanden sedert 1858 in 
Utrecht kiezen we nog een citaat uit het hoofdstukje over wijk L 
(aan de westzijde buiten de stad). ,,In deze buurt — aldus de heer 
Teeuwisse — is sedert 1931 het Leidsche veer gevestigd, dat bene
vens de aankomst en de afvaart van eenige pakschuiten aldaar 
-eenige bedrijvigheid geeft. Voor het overige is het eene stille lande
lijke wijk. Uitmuntend bouwland en uitgestrekte weiden, die veel
tijds met het schoonste rundvee pronken, maken haven natuurlijken 
iijkdom uit, en verschaffen aan de meeste inwoners een bestaan. 

Het Station van den Rijnspoorweg met de twee groote fabrieken, 
en de coke ovens, die daaraan behooren, geven ook werk in over
vloed aan honderden arbeiders en beambten. Hare bevolking is 
anders niet groot, en bestaat slechts uit 2500 menschen". 

Tot zover de heer Teeuwisse, uit wiens boekje naar wij hopen 
tal van onze groot- en overgrootouders enige kennis van de stad 
hebben geput en uit welk werkje ook wij nog wel wat kunnen 
leren! 

de J. 

N O G IETS OVER GRENSPALEN 

Indertijd deelden wij in een bijdrage over de Hollandsche Rading 
iets over verwaarloosde grenspalen mede. Nu is het Provinciaal 
Bestuur doende hier aandacht aan te wijden, maar het schijnt dat 
sinds het loffelijke herstel van 1925 het onderhoud in het vergeet
boek is geraakt doordat dit niet bij een bepaalde tak van dienst 
is ondergebracht. Hopelijk zal hier nu in voorzien worden en 
zullen wij bij het Tienhovensche Kanaal binnen afzienbare tijd weer 
de stenen kolommen Nr. 21 en 22 kunnen bewonderen en misschien 
ook een nieuwe Melis van Zijlenpaal Nr. 24. 
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