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gecollecteerde, en in de kist en bij de omgang, de enorme somme 
van 19807 guldens, 13 stuivers en 6 penningen. Niettegenstaande 
deze verregaande milddadigheid wierd nog daarenboven op de 
dank-, vast- en beededag, welke volgens bevel 22 February ge
houden wierd, gecollecteert [bij de verschillende kerkgenootschap
pen] de somma van 3258 guldens, 8 stuivers en 4 penningen: Al 
hetwelk op last van Zijne Maj. almeede moest dienen tot herstel 
en ondersteuning der ongelukkigen door de watersnood . . . Het 
was de gewoone dank-, vast- en beededag, die volgens oud gebruik 
's jaarlijks weer stond herhaalt te worden! Geduurende de Fran-
sche overheersching had dit nog geen plaats gehad; doch dit ge
bruik den koning onder het oog gebracht zijnde, had Zijne Maj. 
zonder eenig vertoeven zijne goedkeuring daarover getoont." 

Te Utrecht, in April 1809 een stad van 34.881 zielen, werd dus 
ƒ23065.13.— voor de slachtoffers van den watersnood bijeenge
bracht. Dat dit bedrag nog beneden de helft van de twee jaar 
tevoren voor Leiden verzamelde som bleef, zal eer aan den sterk 
verminderden welvaart dan aan den verslapten weidadigheidszin 
der burgerij moeten worden geweten. Toch blijft ook een opbrengst 
van meer dan 13 stuiver per inwoner een respectabel bedrag. E. 

1) H. Keetell, Dagverhaal der voornaamste gebeurtenissen binnen Utrecht, 
1793—1816. Hs. no. 1298 in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. 

2) Zie o.m. L. Knappert, De ramp van Leiden, 12 Januari 1807, na honderd 
jaar herdacht. Schoonhoven, 1906. 

3) Utrechtsche courant, 4 Maart 1807. 
4) Knappert, t. a. pi. Blz. 90. 
5) Utrechtsche courant, 7 Maart 1807. 

UTRECHT IN 1840 E N IN 1940. 

Uit den staat der bevolking van deze stad blijkt, dat dezelve op 
den 1. Januarij dezes jaars [1840] bestond uit 46708 personen, be
halve het garnizoen. 

Van deze bevolking waren 21130 personen van het mannelijke 
geslacht, te weten 7297 gehuwden, 13096 ongehuwden en 737 
weduwenaars, en 25578 van het vrouwelijke geslacht, namelijk 
7343 gehuwden, 15886 ongehuwden en 2349 weduwen. 

Het^ getal der_ Protestanten bedroeg 28195; dat der Roomsch 
Kathoiyken 1782/; dat der Israëliten 626, en dat der niet genoemde 
gezindheden 60. 

Het aantal huisgezinnen was 9974, en dat der huizen 8019. 
Het garnizoen bedroeg op 1 Januarij 1840 een getal van 1783 

militairen. Utrechtsche courant, 26 Februari 1840. 

De bevolking der gemeente Urtecht bestond op 1 Januari 1940 
uit 165.029 personen, t.w. 80.080 mannen en 84.949 vrouwen, be
halve het garnizoen. 

Het aantal Nederduitsch hervormden, Gereformeerden, Evan-
gelisch-Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden, Christelijk-



64 

gerformeerden, Waalsch hervormden en Hersteld Lutherschen be
droeg 68.198, dat der Roomsch-katholieken 61.277, dat der Oud-
katholieken 1.231, dat der Israëlieten 1.185, dat der personen van 
een andere of onbekende kerkelijke gezindte (w.o. een aantal pro
testanten, n.l. de hierboven niet genoemde prot. gemeenten) be
droeg 3.937 en dat der personen, niet behoorende tot een kerke
lijke gezindte 29.201 x ) . 

Het aantal woningen bedroeg op 1 Januari 1940 42.102, t.w. 
25.004 geheele woonhuizen, 7069 benedenwoningen, 10.001 boven
woningen en 28 andere woningen. 

Niet bekend is de verdeeling van de bevolking naar den burger
lijken staat, het aantal huisgezinnen, het aantal huizen en de sterkte 
van het garnizoen. 

Mededeeling van het Bureau voor Statistiek 
der gemeente Utrecht, 15 Juli 1940. 

1) Vorenstaande cijfers zijn aan de hand van de aangiften bij geboorte, over
lijden, vestiging en vertrek berekend op de basis van de volkstelling van 
31 December 1930. Met overgang van de eene gezindte naar de andere nà dien 
datum kon bij de bewerking van de cijfers geen rekening worden gehouden. 

BOEKAANKONDIGING. 
J. R a s c h , Ons volk. Een 

Nederlandsche volkskunde. Lo
chern [, 1940]. (180 blzn. met 
pltn.). 8°. 

O p het gebied der Nederlandsche 
volkskunde is onze stadgenoot, de 
heer ]. Rasch, een ijverig propagan
dist, die deze propaganda vooral in 
geschrifte voert. Van 1929 af schreef 
hij o.m. als redacteur van „Eigen 
volk", sedert 1940 „Ons eigen volk", 
tal van opstellen over zeden en ge
bruiken, en onderwijl zagen nog een 
drietal geschriften van zijn hand het 
licht, om een dieper besef van den 
Nederlandschen volksaard en volks
geest te leeren verkrijgen en te helpen 
bevorderen. In 1933 werd „Onze 
geboortegrond", in 1935 „Nederland
sche folklore", en in 1936 „Ons volks
leven" uitgegeven, welke werken ge
regeld in dit Maandblad zijn aange
kondigd. 

Thans verscheen het bovenge
noemde werk, dat een inleidend hand
boek in beknopten vorm bedoelt te zijn. 

Het is niet gewestelijk, doch zakelijk 
ingedeeld en behandelt in elf hoofd
stukken: volksgeloof, zeden, weten
schap, taal, letterkunde, lied, dans, 
tooneel, spel, kunst en kleederdrachten, 
met verklarende aanteekeningen en 
literatuuropgave. Een uitvoerig alfa
betisch register wijst den weg naar 
de bijzondere onderwerpen, die in de 
verschillende hoofdstukken behandeld 
zijn. Evenals de vroegere geschriften 
zal ook dit boek wel de belangstelling 
genieten van hen, die in een gezond 
begrip der geestelijke structuur van 
ons volk de beste handhaving eener 
vaderlandsche gemeenschap zien en 
door dat begrip de landelijke saam-
hoorigheid willen verduidelijken. 

De literatuurvermeldingen van den 
heer Rasch wekken, evenals die in 
andere werken op dit gebied, het ver
langen op naar een volkskunde-biblio-
grafie van Nederland, waarin alle 
geschriften op dat gebied zakelijk, 
plaatselijk en vakkundig zijn verwerkt. 

E. 


