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schouwburg (1914-1937) 

R. van Gaal 

In opdracht van de Stadsschouwburg in Utrecht heb ik onderzoek gedaan naar het 
'schouwburgleven' in Utrecht tussen 1941 en 1991. Ter ere van het 50-jarig jubi
leum van de Dudok-schouwburg in september 1991 zal het verslag van het onder
zoek gepubliceerd worden. In het boek zal aandacht besteed worden aan de pro-
duktie (theatergezelschappen), de distributie (schouwburg en overheid) en de 
receptie (het publiek). Het nu volgende artikel is een deel uit hoofdstuk I van het 
boek en gaat over met name de politieke verwikkelingen rond de komst van een 
nieuwe schouwburg. 

In de 19e eeuw waren de overheden van mening dat zij zich niet dan als de goede 
zeden in gevaar dreigden te komen met kunst hoefden bezig te houden. Het was 
louter en alleen het particulier initiatief dat de kunst drijvende hield en dit ging 
zeker op voor de toneelkunst'. Het was al niet anders in de gemeente Utrecht, waar 
op 22 december 1880 door vijfendertig 'Utrechtse Heeren en Vrouwen' ƒ18.000-
bijeen werd gebracht teneinde de schouwburg op het Vredenburg over te kunnen 
nemen van de weduwe De Vries-Bia2. Deze Utrechtse maecenassen vonden "het 
beschamend voor de toneelkunst en de vierde stad van Nederland dat er zo'n oud 
en slecht funktionerend theatergebouw dienst deed als podium. De toneelinrich
ting moest vernieuwd worden, het comfort voor de bezoeker en artiest moest wor
den aangepast aan de eisen van de tijd en het houten kavalje moest brandveilig 
gemaakt worden. 
Voor dit doel werd verder door middel van inschrijving ƒ 75.000- bijeengebracht. 
Niet voldoende overigens om aan de minimale eisen en wensen van de initiatief
nemers te kunnen voldoen, zodat de inmiddels opgerichte Schouwburg
maatschappij werd genoodzaakt geld te lenen om haar plannen te kunnen verwe
zenlijken. 
De aandeelhouders hadden zich allen gulle gevers betoond, omdat zij beseften dat 
'zij geld offerden ter bevordering van de kunst, van de beschaving en ontwikke
ling des Volks en van de aantrekkelijkheid der Gemeente', aldus prof. Overbeek 
de Meyer, één van de inschrijvers. Deze rijke Utrechtse ingezetenen waren zeker 
niet op winst uit. Winst zou allereerst gebruikt worden voor afschrijving, daarna 
voor uitloting en ten laatste pas voor uitkering van een dividend van maximaal 
4%. Zover zou het echter nooit komen. Eerst in het 15e boekjaar (1895/1896) kon 
er een dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd van 1 '/2% over het kapi
taal van ƒ 91.500- en niet voor het 26e boekjaar (1906/1907) had de N.V. 

1 E. Boekman. Overheid en kunst in Nederland (Amsterdam, 1939). 
:Gegevens over de schouwburg op het Vredenburg 1881-1915 zijn ontleend aan: J. H. C. van den 

Berg, 'De Schouwburg van 1881 tot 191?. de tijd van de N.V. Utrechtsche Schouwburgmaatschap
pij '. Jaarboek Oud- Utret ht 1941,133-169. 
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De schouwburg op hel 
Vredenburg, lea. 1860). 
Schilderij door ./. van 
Ginkel. Utrecht, Centraal 
Museum. Foto: Centraal 
Museum. 

Ä f e : ::>" : : 

Schouwburgmaatschappij haar hypothecaire schuld totaal afgelost en kon worden 
overgegaan tot het aflossen van aandelen à pari door uitloting: ieder jaar één aan
deel groot duizend gulden. 
Ondanks het feit dat de Utrechtse schouwburg een particuliere onderneming was 
en geen stads-schouwburg, had de gemeente wel degelijk grote invloed op het rei
len en zeilen ervan. Als eigenaar van de grond waarop het gebouw stond, bepaalde 
het gemeentebestuur aan wie men de grond in erfpacht zou geven. De bestuurders 
van de stad wilden er namelijk van verzekerd zijn dat het gebouw voor toneeldoel
einden zou worden gebruikt, dat er een minimaal aantal goede voorstellingen zou 
worden aangeboden en dat er geprogrammeerd zou worden voor een groot 
Utrechts publiek. En het was vanzelfsprekend dat ook de gemeentebestuurders de 
coryfeeën van de Nederlandse toneelkunst gaarne binnen de stadsgrenzen zouden 
ontvangen. Zekerheden moest men hebben, maar het mocht de gemeente geen 
geld kosten. Althans, zo meende een meerderheid der raadsleden. Burgemeester en 
wethouders bleken wel gevoelig te zijn voor het verzoek van de initiatiefgroep om 
jaarlijks een subsidie te geven van ƒ 5.000,— ten behoeve van de toneelcultuur in 
Utrecht, maar een voorstel dienaangaande werd weggestemd. In geen geval wilde 
men een gemeentelijke exploitatie of iets wat daar op leek. Dus ook geen subsidie. 
Hun belangrijkste bezwaar was in dit geval het vermoeden dat het gemeentegeld 
zou worden aangewend om de lening van de aandeelhouders te waarborgen. Met 
andere woorden zij stonden aanmerkelijk sceptischer tegenover de motieven van 
de inschrijvers dan prof. Overbeek de Meyer. Als de raad al ooil zou instemmen 
met subsidiëring van de schouwburg, zou dat hooguit zijn om betere voorstellin
gen naar Utrecht te halen. Deze vorm van financiële ondersteuning liet overigens 
nog jaren op zich wachten: voorlopig bleef de enige financiële bemoeienis het hef
fen van vermakclijkheidsbelastingen. 

Wel kon de raad instemmen met een voorstel tot exploitatie van de schouwburg 
door de N.V. Schouwburgmaatschappij, maar belangrijker voor de raadsleden was 
dat het dagelijks beheer in handen zou blijven van J. Doesburg, die dat al jaren
lang tot aller tevredenheid naast het werk in zijn kruidenierszaakjes had gedaan. 
Er werden destijds zo'n zestig toneelvoorstellingen per jaar geprogrammeerd. Op 
30 november 1881 werd het contract tussen gemeente en Schouwburgmaatschap
pij getekend, met daarin de voorwaarde dat de gemeente na verloop van dertig jaar 
het recht zou hebben gebouw, inboedel en grond te naasten. Niemand kon toen 
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Ontwerpplan van G../. F. van Vrijberghe de Coningh voor de verbouwing van de schouwburg op het 
Vredenburg, 1913. Tekening door./. Haring. GAU. T. A.X4. 19. Foto: Gem. Fotodienst Utrecht. 

bevroeden dat dertig jaar later de gemeente 'gedwongen' zou worden het theater 
daadwerkelijk te naasten. Niet omdat men intussen voorstander was geworden van 
een gemeentelijke exploitatie van de schouwburg, maar omdat het bestuur zich 
niet ontvankelijk genoeg opstelde voor het particulier initiatief, dat nog steeds in 
handen was van de N.V. Schouwburgmaatschappij. 
Op 1 januari 1912 liep officieel het contract af, maar zowel het gemeentebestuur 
als het bestuur van de N.V. leefden in de veronderstelling dat zich geen noemens
waardige problemen zouden voordoen. De Schouwburgmaatschappij had zich 
reeds bereid verklaard een nieuw contract van dertig jaar aan te gaan, ook al wilde 
men de voorwaarden wel enigszins bijstellen en de kwestie was dan ook niet of er 
al dan niet genaast zou worden, maar of N.V. en gemeente een voor beide accepta
bel plan konden construeren. Hierin zou aan de verbetering van zowel exterieur 
als interieur de hoogste prioriteit verleend moeten worden. Het gebouw was na de 
grondige verbouwingen van 1881 nauwelijks meer aangepast en voldeed bij lange 
na niet meer aan de eisen die men aan een modern theatergebouw mocht stellen. 
Het was een koud, tochtig gebouw, voorzien van slechts weinig gemakken voor 
artiesten en publiek. Daarnaast liet de brandveiligheid duidelijk te wensen over. 
Ontevreden was men ook over het uiterlijk van de schouwburg. In de voorafgaan
de eeuw toonde men doorgaans weinig respect voor monumenten en stadsschoon 
en er zijn in die tijd in Nederland heel wat grachten gedempt en historische gebou
wen vernietigd. Het is dan ook niet vreemd dat er niet tevens gepraat werd over 
het esthetisch aspect. Een schouwburg werd gezien als een utiliteitsgebouw dat 
van binnen functioneel moest zijn. Anders was dit in 1912. Zowel gemeentebe
stuur als het bestuur van de Schouwburgmaatschappij stootten zich aan de lelijk
heid van het gebouw. Het Vredenburg blonk toch al niet uit door schoonheid en dit 
werd nog verergerd door de houten kolos aan de zuidzijde ervan. Een nieuwe 
gevel zou het hele plein opfleuren en het een aanzicht geven de vierde stad van 
Nederland waardig. 
Eén van der bestuursleden van de maatschappij, ir. G.J.E van Vrijberghe de 
Coningh. diende een ontwerpplan in. Burgemeester en wethouders waren onder de 
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indruk en brachten het voorstel in de raad. De raadsleden opperden bedenkingen 
en stemden in meerderheid tegen. Alvorens een beslissing over deze kwestie te 
willen nemen stelde de raad een commissie in die zich over de problematiek moest 
gaan buigen. Het plan van Van Vrijberghe de Coningh was hiermee van de baan. 
Tot ieders verrassing stemde de N.V. niet in met het verzoek van het gemeentebe
stuur het contract nogmaals met een jaar te verlengen. Dit onverwachte obstakel 
verlamde de raadscommissie, en er bleef hen niets anders over dan de raad in de 
vergadering van 24 december 1913 te adviseren tot naasting over te gaan. 
Tot handelen gedwongen kwamen burgemeester en wethouders met de 
Schouwburgmaatschappij ondershands een koopsom overeen van ƒ 101.822,-. 
Wederom liepen B&W stuk op de gemeenteraad en de geheime raadsvoordracht 
werd verworpen. Een dure beslissing. Nu moest de gemeente, nadat zij toestem
ming had gekregen van gedeputeerde staten om tot naasting over te gaan, de offi
ciële weg bewandelen. Drie onafhankelijke deskundigen zouden de waarde schat
ten van gebouw en inboedel. Zij kwamen ƒ 50.000- hoger uit dan B&W enkele 
maanden tevoren met de Maatschappij waren overeen gekomen. Een onverwacht 
genoegen voor de aandeelhouders en een onverwachte tegenvaller voor de 
gemeente. 

Utrecht had nu een Stadsschouwburg. Het was de gemeente een vreemde taak om 
verantwoordelijk te zijn voor de exploitatie van de schouwburg. Tot op heden had 
zij nooit meer gedaan dan de exploitatie beoordelen en deze goed- of afkeuren. 
Een noodtoestand werd voorkomen doordat de bestuursleden van de Maatschappij 
zich bereid verklaarden om belangeloos, maar wel voor rekening en risico van de 
gemeente, leiding te blijven geven aan de schouwburg, totdat de gemeente orde op 
zaken had gesteld. 
In 1914 werd de wettelijke exploitatie uitgeoefend door B&W, maar het dagelijks 
beheer kwam feitelijk in handen van de 'Commissie van Advies', bestaande uit 
twee raadsleden, één lid van het College van B&W en drie ingezetenen van de 
gemeente Utrecht, aangewezen door de burgemeester'. Daarnaast werd er een 
tweede commissie door B&W ingesteld, 'De Commissie tot Onderzoek van het 
Schouwburgvraagstuk'4. Een aantal vragen immers was blijven liggen en het was 
aan het gemeentebestuur om initiatieven te ontplooien nu particulieren langs de 
zijlijn waren gezet. De commissie wist dat er grote behoefte was aan een goede 
schouwburg, want het Utrechtse volk liep warm voor toneel. In de dertig jaar tus
sen 1881 en 1912 was het aantal toneelvoorstellingen meer dan verdubbeld en er 
kwamen gemiddeld zo'n 400 bezoekers per voorstelling. Met andere woorden er 
werden per jaar zo'n 120 voorstellingen geprogrammeerd, waaraan 48.000 bezoe
ken gebracht werden5. De kwestie was dan ook niet of een accommodatie nodig 
was, maar of het huidige theatergebouw verbouwd zou moeten worden dan wel of 
men Utrecht moest verrijken met een nieuwe schouwburg. In geval van nieuw
bouw vroeg men zich af welke lokatie daarvoor het meest geschikt was6. 

Iedere grote stad had zijn schouwburgkwestie gekend en in zoverre kon Utrecht 
daar lering uit trekken. De stad waar het meest recentelijk de slepende kwestie was 

' GAU. Notulen raadsvergadering 20-9-1915. 
4 GAU, Notulen raadsvergadering 24-12-1914. 
5 GAU, Gedrukte Verzameling 1915, nr. 114. 
6 Idem. 
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opgelost was Den Haag. Hier had men twaalf jaar lang getwijfeld tussen verbouw 
en nieuwbouw en er waren vele dure plannen op tafel gekomen die het een na het 
ander werden afgekeurd of moesten worden gewijzigd. Uiteindelijk had men in de 
residentie gekozen voor een betrekkelijk eenvoudige verbouwing van het bestaan
de theater. Het Utrechtse gemeentebestuur dacht met architect J. J. Gort jr. van 
gemeentewerken in Den Haag een expert in huis te halen, die vorm zou kunnen 
geven aan een schouwburgplan. Hij had immers eerder met dit bijltje gehakt, en 
naar veler tevredenheid had hij leiding gegeven aan de verbouwing van de 
Koninklijke Schouwburg. Ook had hij zich echter nadrukkelijk beziggehouden 
met een eventueel nieuw te bouwen schouwburg. Behalve Gort nodigde men J. J. 
Poutsma uit. Als directeur-administrateur van de Rotterdamse schouwburg stond 
hij te boek als een expert op het gebied van toneeltechniek, decors en zaken 
betreffende de schouwburgexploitatie7. 

Allereerst werd door de Commissie tot Onderzoek van het Schouwburgvraagstuk 
en haar adviseurs een inventarisatie gemaakt van de eisen waaraan een goede 
schouwburg moest voldoen, los van de vraag of er nu tot verbouw dan wel tot 
nieuwbouw besloten zou worden. Nadat men een aantal technische eisen had 
geformuleerd met betrekking tot toneelafmetingen, de afstand tussen de stoelen, 
en het aantal kleedkamers en kassa's, bleek dat men aan een waaiervormige zaal 
de voorkeur gaf boven de traditionele hoefijzervormige, en dat men vond dat het 
theater zowel gebruikt moest kunnen worden voor kleine toneelproducties als voor 
grote toneelvoorstellingen en opera's. Er moesten op zijn minst duizend mensen in 
de zaal kunnen. 
Door sommigen in de commissie werd geopperd dat zo'n grote zaal de intimiteit 
niet zou kunnen waarborgen en dat men in een nieuw te ontwikkelen plan dus 
rekening zou moeten houden met de bouw van twee zalen: één voor opera en po
pulaire toneelvoorstellingen en een tweede zaal voor een klein publiek met een 
meer 'ontwikkelden smaak dat zich aangetrokken voelde tot de literaire toneel
kunst'. Uit statistieken van het schouwburgbezoek zou men kunnen afleiden dat 
men dan een zaal bedoelde van ten hoogste 400 plaatsen. 
In de programmering werd duidelijk rekening gehouden met het grove onder
scheid dat gemaakt kon worden tussen populaire toneelvoorstellingen en literaire 
toneelkunst. Men wilde de schouwburg niet alleen bestemmen voor een kleine 
elite, maar ook voor het grote Utrechtse publiek. Het grootste gedeelte van de 
voorstellingen, zo'n 85%, bestond uit toneel. Daarnaast werden er overwegend 
opera's geprogrammeerd en een enkele keer een dansvoorstelling of revue. Ook 
amateurtoneelverenigingen of rederijkerskamers maakten zo af en toe gebruik van 
de schouwburg. 

Verbouw versus nieuwbouw 

Een veel dringender probleem was echter de keuze van een lokatie in het geval dat 
de gemeente zou overgaan tot nieuwbouw. Er was namelijk binnen de gordel van 
singelgrachten nauwelijks ruimte om een nieuwe schouwburg te plaatsen, anders 
dan op het Vredenburg. Desondanks kwam Gort met 13 mogelijkheden, waarvan 
vijf binnen de singels en acht daar net buiten. De Commissie van Advies oordeel-

' Idem.Gegevens over hel plan Gort zijn voornamelijk hieraan ontleend. 
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Ontwerp van J. ./. Gort 
voor de verbouwing van de 
schouwburg, 1915 Iniet uit
gevoerd). GAU. Gedrukte 
verzameling 1915. nr. 114. 
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de streng en kon zich met de meeste lokaties niet verenigen. Ze werden te klein 
bevonden, zoals het zuid-west einde van de Maliebaan nabij de Maliesingel en het 
Moreelsepark, of er moesten teveel panden onteigend worden, zoals bijvoorbeeld 
aan de Rijnkade en de Nobelstraat. Soms was het terrein in feite niet beschikbaar, 
zoals dat van het Militair Hospitaal en Lievendaal; en in het geval van het Lucas 
Bolwerk en Lepelenburg zou er een plantsoen moeten worden opgeofferd. 
Uiteindelijk gooiden alleen park 'Tivoli' en het Vredenburg zelf hoge ogen, met 
een duidelijke voorkeur van de commissie voor het laatste. 
Utrecht is één van de weinige steden in Nederland waar van oorsprong niet één 
centraal gelegen plein is. Het Vredenburg ging er wel voor door, maar het was 
eigenlijk een toevallig tot stand gekomen open terrein, met er omheen een chaoti
sche en weinig karakteristieke bebouwing. Een monumentale schouwburg zou 
naar het oordeel van de commissie het terrein vanuit esthetisch oogpunt moeten 
beheersen en afsluiten. De verwachting werd hiermee gewekt dat het plein eens 
bevrijd zou worden van de koeien en paarden, waar nog wekelijks levendig in 
gehandeld werd. Belangrijke argumenten voor het Vredenburg waren overigens 
ook de centrale ligging ten opzichte van de stations, de goede bereikbaarheid en de 
parkeergelegenheid voor automobielen. 
Formeel had de commissie zich uiterst neutraal opgesteld ten aanzien van de loka-
tie-keuze, maar uit de verslagen van de commissie wordt duidelijk dat van meet af 
aan werd aangestuurd op het Vredenburg. Bij andere lokaties werden vooral de 
nadelen gezien, terwijl het Vredenburg één en al lofzang wekte. 
Gort kwam tot de conclusie dat in het verbouwingsplan van Van Vrijberghe de 
Coningh à ƒ 265.000,- bij lange na niet werd voorzien in de eisen, die gesteld 
mochten worden aan een moderne schouwburg. Dat zou goed geld naar kwaad 
geld gooien zijn. Ook was hij van mening dat, als men zich volkomen wilde hou
den aan het programma van eisen, zoals dat door de commissie en haar adviseurs 
was opgesteld, nieuwbouw de enige optie kon zijn. De architect had een soort 
bouwpakket ontwikkeld waaruit gekozen zou kunnen worden. Het eenvoudigste 
'grondtype' hield volkomen rekening met het programma van eisen en zou onge
veer ƒ 550.000- kosten. Gort had zijn bouwpakket echter ontwikkeld los van de 
lokatie en in feite alleen rekening gehouden met de bouwkosten van een theater 
anno 1915. Dit 'grondtype' was daarom niet geschikt voor het Vredenburg omdat. 
als men het plein aan de zuidkant wilde afsluiten met een theater, de lengte-as van 
het gebouw van oost naar west zou moeten lopen. In dat geval zou de noordwand 
van de schouwburg naar het plein gericht zijn en vanuit esthetisch oogpunt zou 
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men dan iets met die noordwand moeten doen. Gort had hier rekening mee gehou
den en enkele oplossingen aangedragen, waarvan de duurste ƒ 600.000,- bedroeg. 
Wilde men echter een grote en een kleine zaal en een verantwoorde noordwand, 
dan zou er nog eens ƒ 100.000- bijkomen. 
Niet iedereen kon zich aansluiten bij de starre oost-west visie van de schouwburg
commissie. Zo kreeg de commissie wel bijval van het genootschap Architectura et 
Amicitia voor wat betreft de lokatiekeuze, maar daar zag men de schouwburg 
graag een kwartslag gedraaid, met andere woorden, in de lengte-as van het plein". 
Ook enkele ingezonden brieven in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk 
Dagblad getuigden van deze sterk levende opinie''. De discussie over lokatie, de 
richting van de lengte-as en de schoonheid van schouwburg en plein werd echter 
spoedig overstemd door de polemiek rond de kosten van het project. 
De leden van de commissie waren van meet af aan van mening dat nieuwbouw 
veel te duur zou zijn voor Utrecht en het lijkt erop dat zij Gort en Poutsma de 
opdracht tot onderzoek naar een nieuwe schouwburg voornamelijk hebben doen 
uitvoeren teneinde argumenten in handen te hebben om die optie in de kiem te 
kunnen smoren. De enige lokatie voor de schouwburg was volgens hen het 
Vredenburg; de enige mogelijkheid ten aanzien van de lengte-as was met de 
opkomst en ondergang van de zon mee; nieuwbouw kon een stad als Utrecht zich 
niet veroorloven en dus was verbouwing het enig haalbare alternatief. Gort, die het 
klappen van de zweep kende na zijn ervaringen met de gemeente Den Haag, keek 
dan ook niet op van het verzoek der commissie om toch te onderzoeken of verbou
wing van de oude schouwburg mogelijk zou zijn, en dat voor een bedrag dat zou 
moeten liggen tussen dat van nieuwbouw en dat van de plannen van de 
Schouwburgmaatschappij. Gort had dus rekening te houden met een bedrag rond 
de ƒ400.000,-1". Het was evident dat dan alleen voldaan kon worden aan de hoofd
lijnen van het programma van eisen. 

Gort en Poutsma ontwikkelden een plan voor verbouw van de bestaande schouw
burg met inbegrip van een gevelschets (zie p. 157). Exclusief honorarium zou de 
schouwburg volgens hun berekeningen voor ƒ 375.000,- verbouwd kunnen wor
den. Dat was precies wat de raadscommissie gedacht had. Op 13 januari 1916 
keurde de raad het 'plan Gort' goed. 
De eerste signalen van onvrede met dit raadsbesluit werden waargenomen voor die 
raadsvergadering van de 13e januari. Het Genootschap Architectura et Amicitia 
schreef in een brief aan B&W dat men er niet van overtuigd was dat de verbou
wing zulke hoge kosten met zich mee moest brengen. Men suggereerde dat het uit
schrijven van een prijsvraag wellicht goedkopere en betere oplossingen zou ople
veren". Ook G. J. de Haas, Utrechts ingezetene en lid van de Bond van 
Nederlandse Architecten, toonde zich in een open brief in het Utrechtsch Pro
vinciaal en Stedelijk Dagblad verbaasd over het dure oplapplan en de keuze van 
de architect12. 

* Bureau Post en Archief Zaken (BPAZ), Werkzaamheden der Commissie inzake het Schouwburg
vraagstuk 1914-1916 (SV) (ingekomen stuk Raad 3-1-1916). 

* Er verschijnen verschillende brieven en artikelen in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
zowel voor als na de raadsvergadering van 13 januari 1916. De schrijvers van de artikelen en inge
zonden brieven zijn unaniem ontevreden over de lokatiekeuze en de hoge kosten van het 'Plan Gort'. 
De betreffende artikelen zijn verzameld in BPAZ. SV. 

10 GAU, Gedrukte Verzameling 1915, 114. 
11 BPAZ. SV (brief aan Raad 22-12-1915). 
12 Zie noot 8. 
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./. P. Fockema Andreae, burgemeester van 
Utrecht (1914-1933), (ca. 1930). GAU. I. A., nr. 
15. 

W. Graadt van Roggen, hoofdredacteur ran het 
Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 
GAU,I.A.,nr. I. 

Voor B&W waren Gort en het plan één, en zij dachten er niet over om een andere 
oplossing of architect te zoeken. Een prijsvraag vonden zij te duur en ervaringen 
uit het verleden hadden geleerd dat zoiets alleen maar tot mislukkingen kon lei
den. Wat Gort betreft vonden zij dat ze eigenlijk niet meer onder hem uit konden, 
los van de vraag of ze dat wilden. Gort had ondertussen zoveel van zichzelf in de 
schouwburgplannen gestoken dat er eigenlijk al van een nieuwe creatie sprake 
was. Men had hierdoor rekening te houden met de auteursrechtelijke kant van de 
zaak. Het was nu goedkoper om Gort als architect aan te houden1'. Het gemak 
waarmee de kritiek weggewuifd werd maakte opnieuw duidelijk dat het in deze 
schouwburgkwestie voor de invloedrijkste personen, onder wie wethouder Van 
Zijst. van begin af aan vast stond dat Gort op het Vredenburg moest gaan verbou
wen. 
Maar ook na het besluit van 13 januari 1916 bleven de gemoederen in beroering, 
en er verschenen regelmatig ingezonden brieven in de Utrechtse kranten die de 
beslissing sterk in twijfel trokken. Men toonde zich ontstemd over de rigide lijn 
die de commissie van advies gevolgd had en men rekende voor dat voor weinig 
meer geld een nieuwe schouwburg gebouwd zou kunnen worden op een andere 
plek14. Ondertussen had zich een schouwburg-comité gevormd van vooraanstaande 
Utrechtse ingezetenen, die zich enigszins overdonderd voelden door de beslissing 
van de Raad. In een open brief uitte dit comité zijn ongenoegen met het besluit 
van de Raad. Het plan zou te weinig rekening houden met de reeds bestaande ver
keersproblemen. Het verzoek aan de Raad was dan ook om bij hoge uitzondering 

' GAU, Gedrukte Verzameling 1916. nr. 1. 
' 'Onze Schouwburg'. Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 18-1-1916. 
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zijn besluit in te trekken en het schouwburgvraagstuk in nadere overweging te 
nemen15. 
Burgemeester Fockema Andreae voelde zich ongetwijfeld persoonlijk aangespro
ken. Als stedebouwkundige en oud-wethouder van openbare werken had juist dit 
aspect zijn persoonlijke belangstelling en hij had zich meermalen krachtig uitge
sproken tegen de 19e-eeuwse stedebouw. Hij vond dat er nieuwe wegen gezocht 
moesten worden om Utrecht uit het 'dubbele keurslijf' van singelgracht en spoor
weggordel te bevrijden, en wie wist dan ook beter dan hij hoe uitgebreid en lang
durig het gemeentebestuur zich over de verkeerskwestie gebogen had"'. Al moet 
gezegd worden dat Fockema Andreae's kennis en belangstelling voor de stede
bouw en de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen buiten kijf staan, het
geen ondermeer blijkt uit zijn geschrift De Hedendaagse Stedebouw uit 1907, zijn 
verweer ten aanzien van de kritiek van het comité is zwak. Het zich 'langdurig en 
uitgebreid'17 buigen over de materie had immers nog niet geresulteerd in een con
creet stadsconcept, en niemand had nog een oplossing aangedragen voor de ver
keersproblemen van de slecht gestructureerde binnenstad, die op starre wijze van 
noord naar zuid doorkruist werd door de twee grachten en die onwrikbaar ingebed 
lag tussen de bolwerken en de plantsoenen. Ook voor het Vredenburg lagen er 
geen concrete plannen. Het rapport van de commissie was daarvan het 
overduidelijke bewijs, want er werd met geen woord gerept over de verkeerspro
blematiek van de stad Utrecht. In het rapport was de schouwburg het centrum van 
Utrecht en er werd helemaal geredeneerd vanuit dit gebouw. Natuurlijk was het 
niet slecht dat de schouwburg gelegen was in het centrum, bij de stations en de uit
valswegen naar Leiden en Amsterdam, maar of dat ook het beste was voor de stad 
Utrecht heeft men zich niet afgevraagd. 
Als eerste spreker van de raadsvergadering van 17 maart 1916 zette Fockema 
Andreae de toon, en al probeerden enkele raadsleden de zaak opnieuw te openen, 
een grote meerderheid wees heropening van de schouwburgkwestie af. Daaronder 
waren ook raadsleden die in een eerder stadium tegen het plan Gort hadden 
gestemd 

Advies van Berlage 

Het schouwburgcomité, dat zei brede kringen van de Utrechtse bevolking te verte
genwoordigen, was zeer teleurgesteld over deze uitkomst en wilde zich vooralsnog 
niet bij het besluit neerleggen. Het comité belegde een avond met Berlage en 
Weismann als gastsprekers. Hen was gevraagd zich uit te spreken over de 
Utrechtse schouwburgproblematiek. Op 21 maart 1916 opende de hoofdredacteur 
van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad Graadt van Roggen als voor
zitter van het schouwburgcomité aldus de vergadering: 
'onbevredigd door de weinig principiële wijze, waarop na de naasting van het 
bestaande gebouw, het schouwburgvraagstuk in waarde onderschat en overhaast 
afgedaan is geworden; overtuigd dat ten opzichte van de zeer principiële kwesties 
als het verkeersprobleem en de stadsontwikkeling deskundige voorlichting en ver
strekkend onderzoek zo goed als zeker ontbroken heeft: teleurgesteld door het 

15 'Het Schouwburgvraagstuk', Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 2-2-1916. 
GAU. Notulen vergadering Gemeenteraad 3-2-1916. 

17 Idem. 
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raadsbesluit, waardoor op een vlottende basis van berekening een bedrag van 
ƒ400.000- beschikbaar werd gesteld voor de verbouwing van den ouden in alle 
opzichten ongunstig gelegen schouwburg, zonder dat op afdoende wijze aange
toond was geworden, dat niet met hetzelfde bedrag op veel gunstiger terrein een 
nieuw monumentaal gebouw te verkrijgen ware geweest1*.' 
Niet voor niets had het comité Berlage uitgenodigd. Men wist dat deze architect de 
schouwburgkwestie juist wel benaderde vanuit een stedebouwkundig oogpunt, in 
tegenstelling tot de manier waarop het gemeentebestuur de zaak had afgedaan. 
De Woningwet van 1901 maakte het openbare lichamen mogelijk controle uit te 
oefenen over de bestemming van de beschikbare grond. Terwijl er in de 19e eeuw 
nauwelijks een structuur aan de bouwactiviteiten ten grondslag lag, ging men er in 
de 20e eeuw toe over de beschikbare ruimte zorgvuldiger te plannen en te beheren. 
De snelle groei van de stedelijke bevolking liet geen vormioze. voortwoekerende 
bouwsels meer toe. Berlage had zich als een der eersten in Nederland verdiept in 
de stedebouw en had onder andere uitbreidingsplannen gemaakt voor Amsterdam 
(1902 en 1915), Den Haag (1908) en Purmerend (1911). In 1920 en 1924 zou hij 
stadsuitbreidingen ontwikkelen voor de stad Utrecht. Centraal in zijn planning 
voor deze stad stond het streven het verkeersprobleem uit de wereld te helpen. 
Berlage was van mening dat het verkeer voor een goed deel de vorm van een stad 
bepaalde. In zijn lezing van 1916 gaf hij daarvan nogmaals blijk: 
'De Utrechtsche schouwburgkwestie intussen is er niet één van partieel belang, 
maar is een kwestie die het stedebouwkundig belang in zijn vollen omvang raakt. 
De tijd ligt achter ons, dat monumentale gebouwen apart werden bekeken, als 
afzonderlijke, op zichzelf staande stichtingen: een schouwburg moet bezien wor
den uit een oogpunt van stedenbouw niet alleen, maar eveneens uit een oogpunt 
van verkeersontwikkeling, van stedenuitleg niet minder19.' 

Met deze woorden gaf Berlage impliciet te kennen dat hij het plan Gort kortzichtig 
vond. Berlage was ervan overtuigd dat men tegelijk met dat van de schouwburg, 
het vraagstuk van de verbouwing van het Vredenburg in zijn geheel diende te aan
vaarden, ook in verband met de toegangswegen en de verkeersmiddelen. Er moest 
allereerst bepaald worden wat men met het Vredenburg wilde, dus ook of de koei
en en paarden nog steeds daar verhandeld zouden worden, of dat er een handels-
of cultureel centrum moest komen. Pas als daar duidelijkheid over bestond kon 
men de schouwburgkwestie oplossen. 
Niets kon echter de gemeenteraad vermurwen, ook niet de woorden van 
Nederlands grootste architect: het plan Gort ging door. Positief gevolg van de min 
of meer opgedrongen naasting was dat de gemeente zich als eigenares verantwoor
delijk had gesteld voor de stadsschouwburg en zich voor het eerst bereid verklaard 
had jaarlijks een fors bedrag op de begroting te zetten om de verbouwing te kun
nen financieren. Na aftrek van de vermakelijkheidsbelasting was dat nog altijd een 
bedrag van vijftienduizend gulden per jaar20. 
Ter voorbereiding van de renovatie nam het gemeentebestuur in de loop van 1916 
enkele maatregelen. Er werd onder andere een verbindingsbrug gebouwd tussen 
de schouwburg en de foyer van de Jaarbeurs om het publiek ook tijdens de ver-

• De voordracht van Berlage werd op 22 maart 1916 gepubliceerd in Utrechtsch Provinciaal en 
Stedelijk Dagblad. 

" Idem. 
'" GAU. Gedrukte Verzameling 1915. nr. 114. 
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bouwing gastvrij te kunnen ontvangen. Daarnaast werd deze foyer op kosten van 
de gemeente opnieuw gemeubileerd. Na de renovatie konden de meubelen immers 
toch overgebracht worden naar de schouwburgfoyer. 
Tenslotte achtte het gemeentebestuur het raadzaam alle medewerkers per 1 febru
ari 1917 te ontslaan en in tijdelijke dienst te nemen. Zo hoefden werknemers, die 
onvoldoende funktioneerden, niet in de nieuwe schouwburg aangesteld te worden. 
Alle plannen en maatregelen zouden echter voor niets zijn, want de oorlogstoe
stand in Europa maakte voortzetting van de verbouwing onmogelijk. Nederland 
was weliswaar neutraal, maar de invloed van deze instabiele situatie bleef niet uit. 
Enorme prijsstijgingen en gebrekkige toevoer van materialen waren het gevolg. 
Begin februari 1917 werd duidelijk dat als de oorlog zou voortduren de verbou
wing van de schouwburg zou moeten worden uitgesteld-1. Het verbaasde dan ook 
niemand toen B&W besloot de verbouwing voorlopig maar uit te stellen". De ver
bouwing zou ondertussen geen 400.000 maar 1 miljoen gulden gaan kosten23. 
Gort had genoeg van de langslepende kwestie en liet B&W op 20 december 1918 
weten dat hij zijn werkverband als beëindigd beschouwde24. In 1934 zou de 
Haagse architect echter op zijn beslissing terugkomen en liet B&W weten dat nu 
de tijden veranderd waren en de leveringen niet meer zo problematisch, wel weer 
met de verbouwing kon worden begonnen25. Het was B&W inmiddels bekend dat 
Gort failliet was verklaard, en men begreep wel dat hij op deze wijze probeerde 
weer een opdracht binnen te krijgen. B&W had er geen twijfel over laten bestaan 
dat na beëindiging van zijn werkzaamheden in 1918 zij te allen tijde het recht had 
van het plan Gort af te stappen2''. Direct na de aankondiging dat Gort zijn werk
zaamheden als beëindigd beschouwde, legde de gemeente het plan Gort terzijde. 
De lei was weer schoon en koud twee jaar na de verhitte polemiek rond de 
schouwburg brandde de strijd opnieuw los. 

Van verbouwingskwestie naar Jaarbeurskwestie 

Vergeleken met 1915 was de situatie wel enigszins gewijzigd, met name door de 
komst van de Jaarbeurs naar Utrecht. Op 26 april 1916 werd de Vereniging tot het 
Houden van Jaarbeurzen in Nederland opgericht om de Nederlandse handel een 
stimulans te geven. Hier konden fabrikanten handel drijven met grossiers en win
keliers. Utrecht wilde graag deze beurs binnen haar stadsgrenzen halen om eigen 
economie en belangen te ondersteunen. Behalve door argumenten te gebruiken als 
de centrale ligging en goede bereikbaarheid, deed het gemeentebestuur dat door 
zich uiterst welwillend op te stellen ten aanzien van subsidieverzoeken en het ver
lenen van diensten en faciliteiten. De eerste nationale jaarbeurs werd gehouden op 
zeven verschillende terreinen in Utrecht, maar het Vredenburg was het middelpunt 
van alles. 
Op zaterdag 24 februari 1917 opende wethouder Van Zijst de eerste Jaarbeurs in 
Utrecht en sprak bij die gelegenheid de hoop uit dat de Jaarbeurs een succes zou 
worden en dat zij gesteund door dit succes een blijvend karakter zou mogen krij-
21 'De Schouwburg', Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 9-1-1917. 
22 GAU, Gedrukte Verzameling 1917. nr. 76. 
" 'De Schouwburg', Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 31-10-1917. 

2i BPAZ, Verbouwing schouwburg 1916/1917 (VS). 
"Idem (brief 13-8-1934). 
26 Idem (brief 17-9-1934). 
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Luchtfoto van het Vreden
burg met schouwburg en 
Jaarbeursgebouwen, 1921. 
GAU. TA. Vredenburg 
1921 (I). 

gen. De openingsrede werd gehouden in de omstreden schouwburg, en toen de 
wethouder het had over het 'voor afbraak bestemde gebouw' sprak hij verrassen
de woorden, te meer omdat hij zich nog geen jaar daarvoor één van de felste voor
standers had getoond van verbouwing op het Vredenburg als voorzitter van de 
Commissie tot Onderzoek van het Schouwburgvraagstuk. Thans leek hij, als voor
zitter van de Vereniging van Nederlandse Jaarbeurzen, 180 graden te zijn omge
draaid. Een eerste signaal voor de richting van de toekomst van de schouwburg. 
Het succes van de jaarbeurzen in 1917 en 1918 sterkte de vereniging in haar stre
ven een vast jaarbeursgebouw te vestigen, en wel op het Vredenburg in Utrecht27. 
Uiteraard het Vredenburg, want de argumenten die voor een schouwburg aldaar 
pleitten golden nog sterker voor het jaarbeursgebouw: dichtbij het station, niet ver 
van de uitvalswegen en voldoende parkeergelegenheid. Toen van rijkswege in 
1919 uiteindelijk geld beschikbaar gesteld werd voor de bouw van een vast jaar-
beurgebouw werd de strijd tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht dan ook in 
het voordeel van de laatste stad beslecht. Utrecht was niet meer alleen bisschops
stad of Domstad, maar vanaf 1918 ook definitief Jaarbeursstad. 
Met deze beslissing leek ook de toekomst van de schouwburg en het lot van de 
veemarkt bezegeld te zijn. In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad pro
testeerde men dat 'de Jaarbeurs de schouwburg van het Vredenburg verdringt'. 
Geen wonder, want wie kennis had genomen van de plannen van de Jaarbeurs kon 
alleen maar tot de conclusie komen dat de schouwburg van het Vredenburg moest 
verdwijnen. Bij het ontwerp van het Jaarbeursgebouw, dat in 1921 geopend zou 
worden, had men namelijk al plannen gereed liggen voor een tweede en derde 
gebouw en Graadt van Roggen schreef:'Naast het eerste, door een straatoverbrug
ging verbonden, zou een tweede gebouw verrijzen; loodrecht op dit tweede 
gebouw zou achter den te amoveeren schouwburg op het Vredenburg, een derde 
gebouw verrijzen':\ Reeds het tweede Jaarbeursgebouw zou dan vast komen te 
staan aan de schouwburg en dit was tegen de brandweerverordeningen. Het 
gemeentebestuur toonde de Jaarbeurs wederom haar goede gezindheid en sloot 
met de vereniging een overeenkomst. Als de schouwburg gesloopt werd zou het 
schouwburgterrein in erfpacht aan de Jaarbeurs gegeven worden2''. 

:T W. Graadt van Roggen. 'De Jaarbeurs', in: De Vraagbaak, november 1928. 
;" Idem. 
:" GAU. Gedrukte Verzameling 1928. nr. 61. 
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Graadt van Roggen zijn we in een eerder stadium tegengekomen als voorzitter van 
het Schouwburgcomité. Als zodanig had hij zich in 1916 één van de felste tegen
standers getoond van het raadsbesluit om tot de dure verbouwing over te gaan. 
Vanaf dit jaar zit hij ook in het bestuur van de Jaarbeurs en jarenlang zou Graadt 
van Roggen de drijvende kracht zijn achter de groei en ontwikkeling van de 
Jaarbeurs. Zo zien we dat twee oorspronkelijke tegenstanders in de schouwburg
kwestie samen zitting namen in het bestuur van een onderneming, die ook haar 
oog op het Vredenburg had laten vallen. Naast Graadt van Roggen, die als hoofd
redacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad grote invloed had 
op de publieke opinie, was wethouder van Zijst van Openbare Werken toegetreden 
tot het jaarbeursbestuur. Zij waren overigens niet de enigen die zowel in het 
bestuur van de Jaarbeurs als in de schouwburgcommissie zitting hadden. Daar was 
bijvoorbeeld ook C. Hoitsema, raadslid en ondervoorzitter van de Jaarbeurs, maar 
eveneens jarenlang actief in de verschillende schouwburgcommissies, en baron 
G.R.Th. Krayenhoff, penningmeester van het jaarbeursbestuur en lid van de 
Commissie van Advies tot Onderzoek van het Schouwburgvraagstuk, en tenslotte 
J. Milius, gewoon bestuurslid van het Jaarbeursbestuur en lid van de commissie 
van advies. 

Vanaf het moment dat de Jaarbeurs als een komeet uit de hemel was neergeploft 
op het Vredenburg, werd hij door het gemeentebestuur beschouwd als een 
geschenk. Er was geen sprake meer van een schouwburgkwestie; nu was er de 
Jaarbeurskwestie. Het lot van de schouwburg werd vanaf dat moment opgehangen 
aan de ontwikkeling van de Jaarbeurs en in feite bepaald door een paar heren, die 
in beide besturen zitting hadden. Waren ze het eens over de toekomst van de jaar
beurs, dan waren zij het automatisch eens over het lot van de schouwburg. Toch 
zou het nog tot 1937 duren alvorens de beurs daadwerkelijk het schouwburgterrein 
nodig zou hebben. Voor het theatergebouw betekende dit een periode van afwach
ten, oplappen, goed geld naar kwaad geld gooien en vooral van twijfel. Twijfel 
over de eigen toekomst. 
Aanvankelijk leek het voorspoedig te gaan met de Jaarbeurs, en in september 1921 
werd voor het eerst een internationale beurs gehouden. Fabrikanten van over de 
hele wereld konden hun goederen tentoonstellen en verhandelen. Ook al was deze 
internationale beurs een volgende kroon op het werk van de Jaarbeurs, de gevol
gen van de wereldwijde recessie tussen 1920 en 1923 konden juist voor zo"n mon
diaal georiënteerde beurs niet uitblijven. Na 1921 volgde er een diepe inzinking en 
het was voor de Jaarbeurs een hele toer om het hoofd boven water te houden. 
Uitbreiding zat er dan ook de eerste jaren niet in. Pas na 1927 kwam de vaart er 
voor de Jaarbeurs weer in10. De schouwburg kon voorlopig op zijn oude vertrouw
de plek blijven staan. 

De aktiviteiten, die na 1917 ontplooid werden om de schouwburgkwestie tot een 
voor ieder acceptabel einde te brengen, werden niet krachtig doorgezet. Het had er 
alles van dat het gemeentebestuur maar afwachtte totdat de omstandigheden een 
beslissing zouden forceren. 
Eerder is gezegd dat Van Vrijberghe de Coningh zich in 1913 als bestuurslid van 
de Utrechtse Schouwburgmaatschappij het lot van de schouwburg zodanig had 

Als noot 27. 
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aangetrokken dat hij een plan had ontworpen tot verbouwing van de schouwburg. 
Gort had dit plan weliswaar als ongeschikt van tafel geveegd, maar hij was tevre
den dat zijn doel bereikt was. namelijk dat het verouderde gebouw gemoderni
seerd zou worden. Voor hem als liefhebber van toneel was er dan ook alle reden 
om zitting te nemen in de Commissie van Advies van de Stadsschouwburg'1. Het 
was een grote teleurstelling voor hem toen het gemeentebestuur het plan Gort in 
de ijskast stopte. Voor Van Vrijberghe de Coningh betekende dit slechts uitstel en 
geen afstel. Hij was van mening dat het gemeentebestuur zich snel opnieuw over 
de kwestie diende te buigen. Begin 1919 kwam het toegewijde commissielid 
wederom met een rapport12. Hij vond dat 'deskundig advies moet worden aange
trokken, want anders wordt de Utrechtsche Schouwburg een replica van de ver
knipte Haarlemsche Schouwburg'. Dit sprak het gemeentebestuur aan en men 
stemde in met Vrijberghe's aanbeveling. Wie anders dan Berlage zou voor deze 
opdracht aangetrokken kunnen worden? Behalve het feit dat hij sinds de creatie 
van de Beurs in Amsterdam (1903) naam en faam in de hele wereld had verwor
ven en voor de stad Utrecht dus een waardig architect zou zijn, had hij met zijn 
prikkelende rede van 1916 in Utrecht duidelijk zijn visitekaartje algegeven. 
Onomwonden had hij verklaard hoe de schouwburgkwestie aangepakt diende te 
worden en zijn ideeën daarover hadden zich sindsdien niet gewijzigd. 
Burgemeester Fockema Andreae had zich evenals Berlage verdiept in het werk 
van de Italiaanse architect Camillo Sitte en voelde grote verwantschap met 
Berlage's visie op de stedenbouw. De rijke ervaring die de architect-stedebouw-
kundige in de jaren daarvoor had opgedaan maakte dat hij bovenaan het lijstje van 
B&W stond om uitbreidingsplannen voor Utrecht te ontwerpen. Berlage's kritiek 
kwam in 1916 op een uiterst gevoelig moment, maar nu, driejaar later, was ook 
het gemeentebestuur ervan doordrongen dat de schouwburgkwestie en de uitbrei
dingsplannen van de stad nauw met elkaar verweven waren. Vooruitlopend op de 
stadsuitbreidingsplannen was het niet meer dan logisch Berlage om advies te vra
gen. Berlage zag dit als een uitdaging, want verder dan twee theaterontwerpen, 
een Wagnertheater in Amsterdam en één in Den Haag en een concertzaal in Venlo, 
was hij in zijn rijke carrière nog niet gekomen. Om niet dezelfde fout te maken als 
met Gort hield het gemeentebestuur de opdracht beperkt. Allereerst zou Berlage 
samen met de directeur van Gemeentewerken ir. Holsboer een lokatie-onderzoek 
verrichten, en daar zou vervolgens een prijskaartje aangehangen worden". 
Berlage toonde grote voorkeur voor Wijk-C. aan de rand van het Vredenburg. De 
bebouwing aan de Korte Viestraat/Lange Viestraat, de Willemstraat en de 
Varkensmarkt zou dan moeten wijken. Als tweede mogelijke locatie zag Berlage 
wel wat in de Catharijnesingel, tegenover de brug en tussen de Vleutenseweg en 
de Leidsestraatweg. Voor Berlage was er geen andere plaats voor een schouwburg 
dan in het centrum van een stad. Lepelenburg en het Lucas Bolwerk lagen volgens 
hem te ver weg van het centrum'4. Holsboer veroorloofde zich af te wijken van de 
visie van de grote meester en opperde nog drie andere lokaties". Aarzelend 
schaarde Berlage zich achter de voorstellen, te weten het park Lepelenburg. over 

" GAU, Gedrukte Verzameling 1918. nr. 104. 
BPAZ, Notulen Schouwburgcommissie nr. 4. 
GAU, Gedrukte Verzameling 1930. nr. 209. 
BPAZ, Bouw van een nieuwe schouwburg 1919-1931 (brief van Berlage aan B&W 24-5-1919). 
Als noot 34 (brief van Holsboer aan B&W 18-6-1919). 
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de Leidsevaart, die dan gedempt zou zijn, en de hoek van de Nachtegaalstraat en 
de Maliesingel tegenover Tivoli. 

Standpunten van de politieke partijen 

Vergeefs was echter de poging van Berlage en Holsboer om de lethargie, die in de 
Raad heerste ten aanzien van de schouwburgkwestie, te doorbreken: vergeefs zou 
ieder initiatief zijn dat het tweetal de volgende decennia zou nemen. 'Tijds
omstandigheden' was het absolute toverwoord en daarmee het meest gebruikte 
argument om ieder initiatief te smoren. Deze troef werd afwisselend door verschil
lende fracties gebruikt om verbouwing of nieuwbouw te verhinderen. We hebben 
gezien dat in januari 1916 een motie van de sociaal-democraat Van Dijk. die als 
doel had voortgang van het plan Gort te verhinderen, zowel gesteund werd door 
zijn fractiegenoten als door liberalen van verschillende pluimage en anti-revolutio
nairen. Op 30 maart 1916 lukte het enkele raadsleden om de schouwburgkwestie 
voor de vierde keer in de raadsvergadering te brengen, om zo alsnog een dam 
tegen het plan Gort op te werpen. Een motie van wederom Van Dijk bepleitte uit
stel van verbouwing wegens 'tijdsomstandigheden'. Ook nu kreeg hij steun uit 
anti-revolutionaire hoek. De ware reden voor zijn motie werd echter duidelijk toen 
een andere motie van vrijzinnig democraat Werker in stemming werd gebracht. 
Deze wilde een nieuwe schouwburg op het Lepelenburg. Zestien raadsleden stem
den voor dit plan, allen liberalen en sociaal-democraten. De anti-revolutionairen 
hadden dit keer afgehaakt, want die wilden helemaal geen schouwburg'". 
De liberalen hadden de 19e-eeuwse opvattingen over het kunstbeleid tot op zekere 
hoogte achter zich gelaten. Niet omdat zij tot de overtuiging waren gekomen dat 
de overheid zich moest 'bemoeien' met kunst, maar meer omdat het vanuit prag
matische overwegingen in dit nieuwe tijdsgewricht niet meer haalbaar bleek om 
een florerend kunstleven te hebben op basis van louter particuliere steun. Zowel 
de Vrijheidsbonders als de Vrijzinnig Democraten realiseerden zich dat Utrecht 
geen of een slechte schouwburg zou krijgen als men het orthodox liberale stand
punt van terughoudendheid zou blijven innemen. De scheiding, die de liberale 
fractieleden jarenlang hadden kunnen aanbrengen tussen hun politieke terughou
dendheid ten aanzien van kunst en kunstenaars en hun persoonlijke interesse voor 
de kunsten, kon niet langer meer gehandhaafd blijven. De liberalen beseften dat 
als de Utrechters van dramatische kunst wilden genieten, de gemeente diep in haar 
buidel zou moeten tasten om een goede en een vierde stad van Nederland waardi
ge schouwburg te bouwen. Let wel, het gaat hier om een toneelvoorziening voor 
een gemeenschap. Ten aanzien van de directe steun aan kunstenaars bleef het 19e-
eeuwse liberale standpunt van kracht en dit zou lot na de Tweede Wereldoorlog 
voortduren. 
De liberalen waren niet de enigen die zich verantwoordelijk voelden tegenover de 
Utrechtse gemeenschap. Ook de SDAP en de Rooms Katholieke Staatspartij stel
den zich positief op ten aanzien van de schouwburgkwestie. De sociaal-democra
ten hadden zich vanaf de oprichting van hun partij in 1901 al voorstanders 
getoond van overheidssteun aan kunst en kunstenaars, en voegden in Utrecht, 
althans in het begin, de daad bij het woord. Evenals de liberalen waren zij gepor-

* Zie: Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad .3-4-1916. 
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teerd voor een nieuwe schouwburg. De rooms-katholieken voerden een wat ano
niemer beleid; zij waren zeker niet tegen een schouwburg in Utrecht maar lieten 
zich minder leiden door een ideologie of door liefde voor het toneel. Deze fractie 
was het meest geneigd goed op de gemeenschapsbeurs te passen. Hen was een 
goed verbouwde schouwburg op het Vredenburg eigenlijk net zo lief als een nieu
we op een andere plaats, want dit was immers veel goedkoper. De vierde belang
rijke partij in Utrecht was de Anti-Revolutionaire Partij. Als enige hield deze vast 
aan vaste beginselen ten aanzien van de dramatische kunst, het best verwoord door 
Abraham Kuyper: 'Het calvinisme is puriteins. Het verbood spel. dans en kome-
diebezoek"7. Het calvinisme heeft kunst in zijn algemeenheid niet bevorderd, 
maar stond ronduit vijandig tegenover toneel, opera en dans. De anti-revolutionai-
re raadsleden lieten dan ook geen gelegenheid voorbij gaan om hun afkeer te 
uiten. Wat hen betrof kreeg de schouwburg uit de gemeentekas geen sou meer. Zij 
beseften wel dat het geen enkele zin had om een motie van die strekking in te die
nen, maar zij lieten niet na om telkens weer roet in het eten te gooien. Alle moties 
die. bedoeld of onbedoeld, uitstel ten gevolge hadden werden gesteund. Ook zij 
gebruikten te pas en te onpas de 'tijdsomstandigheden' als argument. 
Samen bezetten de liberale partijen, de Anti-Revolutionaire Partij, de SDAP en de 
RKSP tussen 1919 en 1937 35 van de in totaal 39 raadszetels, en na iedere verkie
zing zaten zij in ongeveer dezelfde verhouding in de Raad. De SDAP was met 
gemiddeld twaalf zetels de grootste partij, op de voet gevolgd door de RKSP met 
elf; op iets grotere afstand volgden de liberalen met zeven zetels en de AR met 
vijf. Zonder de anti-revolutionairen waren er dus altijd op zijn minst dertig raads
leden vóór gemeentelijke steun aan de schouwburg. Dat er na 1916 toch niet op 
initiatief van de Raad een nieuwe schouwburg is gekomen en dat er tot 1937 
gewacht moest worden alvorens een particulier initiatief er voor zorgde, moet dan 
ook verklaard worden vanuit het feit dat er na de noodgedwongen afgelasting van 
het plan Gort eenvoudig geen meerderheid meer te vinden was voor zo'n ingrij
pende uitgave. Het algemene gevoelen was dat het niet verantwoord zou zijn in 
onzekere economische omstandigheden een zo vérstrekkende beslissing te nemen. 
Nog steeds was de meerderheid van mening dat het oude theatergebouw er eigen
lijk niet meer mee door kon, maar men werd heen en weer geslingerd tussen het 
optimistische gevoel dat er een nieuwe schouwburg gebouwd moest worden en de 
pessimistische vrees dat de oude schouwburg nog jaren mee zou moeten gaan. 
Illustratief voor deze besluiteloosheid is de correspondentie uit die periode. Op 20 
oktober 1920 schrijft Holsboer aan B&W dat 'het nu vrijwel met zekerheid te zeg
gen is, dat het tegenwoordige gebouw nog tal van jaren dienst zal moeten doen'w. 
Nog geen jaar later vraagt de directeur Gemeentewerken zich af 'of de schouw
burg nog waard is om verbeteringen aan te brengen als er over de bouw van een 
nieuw schouwburg gesproken wordt'"'. Nadat eind 1923 B&W zekerheid lijken te 
geven over de toekomst van de schouwburg als zij in een brief gericht aan de 
gemeenteraad schrijven: 'Nu het zich laat aanzien, dat de tegenwoordige schouw
burg nog meerdere jaren in gebruik zal blijven...'4", geeft Holsboer in een brief 

" Zie Boekman, Overheid en kunst. 48-56. 
'8 GAU. Secretariearchief, dossier onderhoud, herstelling en verandering van de Schouwburg (brief van 

Holsboer aan B&W 20-10-1922). 
"' Idem (brief van Holsboer aan B&W 14-2-1923). 
- Idem (schrijven van B&W aan Raad 7-12-1923). 
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gedateerd 17 juli 1925 weer hoop: 'Men denkt er toch over dat de schouwburg nog 
maar betrekkelijk korte tijd bespeeld zal worden'. 
Grote plannen werden er dus in de jaren'20 niet gemaakt, behalve dan dat 
Holsboer zich er in 1925 door de Schouwburgcommissie nog één keer toe liet 
bewegen een groot vernieuwingsplan op papier te zetten. De Schouwburgcom
missie was van goede wil en oprecht probeerden de commissie-leden om niet 
altijd in de schoenen van de raadsleden te gaan staan, ook al waren enkelen van 
hen zelf raadslid, maar zoveel mogelijk te redeneren vanuit de noden van de 
schouwburg en het toneel. Het was tenslotte niet aan de commissieleden om de 
financiële konsekwenties van eventuele plannen te beoordelen. Verder dan het 
Holsboer-plan is het echter niet gekomen. De directeur van Gemeentewerken en 
de Schouwburg-commissie zagen er de noodzaak van in om de schouwburg gron
dig te renoveren of om nieuwbouw te realiseren; B&W hadden een gewillig oor, 
maar niet voldoende macht om een beslissing in het voordeel van de schouwburg 
door de Raad te slepen, en de Raad nam in deze periode de plannen zelfs nauwe
lijks ter overweging. 
Deze afwachtende houding was al evenzeer het gevolg van de onzekerheid rond 
de eventuele uitbreidingen van de Jaarbeurs. De gemeente had haar lot door de 
overeenkomst van 5 april 1919 aan dat van de Jaarbeurs verbonden, en zonder 
overleg met en toestemming van de Jaarbeurs konden er geen werkelijke stappen 
genomen worden41. Fnuikender nog voor de beslissingskracht van de Raad was 
echter de onzekerheid rond de toekomst van de Jaarbeurs. Zou de Jaarbeurs gaan 
uitbreiden, dan was het welhaast zeker dat er op een andere plek dan het 
Vredenburg een nieuwe schouwburg moest verrijzen. De beslissing zou op die 
wijze min of meer voor de raad genomen worden. Het waren echter voornamelijk 
tegenslagen, die de Jaarbeurs in de jaren'20 te verwerken kreeg. Men kwam niet 
verder dan het ontwikkelen van uitbreidingsplannen, de tijd was er absoluut niet 
rijp voor. 
Onzeker in die plannen was ook de lokatie van de schouwburg. Moest die nu wel 
of niet verdwijnen, was de vraag? Volgens de plannen van 1918/1919 vond het 
Jaarbeursbestuur van wel, maar later voelde men meer en meer voor uitbreiding 

41 GAU. Gedrukte Verzameling 1919. nr. 10. 
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langs de Rijnkade, waardoor de schouwburg en het Vredenburg gespaard zouden 
blijven. Ook deze onzekerheid zou tot 1937 voortduren. 
Een derde verschijnsel is matheid van de raad ten aanzien van de schouwburg die 
onder meer blijkt uit het uit handen geven van de exploitatie. Met 159 beroeps
voorstellingen, zeven volksvoorstellingen, 23 uitvoeringen van Utrechtse rederij
kerskamers, die gemiddeld zo"n 500 bezoekers per avond trokken42, was de 
gemeente nog altijd niet tevreden. Er moest nog steeds geld bij en in deze tijden 
van nooddruft kon men zich daar niet mee verenigen. Verpachten was de enige 
oplossing. Gegadigden waren het Rembrandt-bioscooptheater, Het Schouwtoneel 
van Jan Musch en de N.V. Toneelvereniging van Herman Heyermans, die dakloos 
was geworden. Het Utrechtse gemeentebestuur koos voor Het Schouwtoneel en 
dat verhuurde op zijn beurt het gebouw in de zomermaanden aan het Rembrandt-
bioscooptheater". Vanaf 1920 tot en met 1933 was Het Schouwtoneel het huisge-
zelschap van Utrecht. Jaarlijks betaalde het hiervoor een pachtsom van ƒ 12.000-
tot ƒ 18.000.-. De gemeente bleef wel verantwoordelijk voor het gebouw, maar 
niet meer voor de dagelijkse gang van zaken. De Schouwburgcommissie leidde 
intussen een tanend bestaan. In naam moest zij nog wel de 'kwaliteit' in de gaten 
houden, maar dat stelde niet veel voor. Het uit handen geven van het beheer van 
de schouwburg leidde af van de werkelijke kwestie, namelijk dat het theater een 
oud gebouw was, niet langer in staat om de dramatische kunsten een passend 
onderdak te bieden. 

Gedurende de jaren'20 werden er allerlei uitgaven gedaan, die het dagelijks onder
houd betroffen, en zo nu en dan sanctioneerde de raad een groter bedrag om bij
voorbeeld lekkages tegen te gaan of het gebouw iets brandveiliger te maken. Het 
ging echt om de hoogst noodzakelijke verbeteringen. Deze verbeteringen werden 
wel altijd getoetst met de bedoeling ze in de toekomst in het te renoveren theater
gebouw op te kunnen nemen. Zo werd een plan, dat geen plan was, beetje bij beet
je uitgevoerd. Het Vredenburg bleef het weinig fraaie centrum van Utrecht, waar 
koeien en paarden verhandeld werden, handelslieden van hier en overzee hun waar 
tentoonstelden, en waar tegen de avond toneelliefhebbers zich aan Verkade, 
Royaards of het Schouwtoneel kwamen verlustigen. 

Men moet overigens niet denken dat de gemeente alleen in het geval van de 
schouwburg een afwachtende en terughoudende houding aannam. Ook als er ande
re openbare gebouwen in het geding waren bleef men rekken en de besluitvorming 
uitstellen tot 'betere tijden'. Zelfs als het gebouwen betrof die ter ondersteuning 
werkten van het economisch welvaren van Utrecht. Een aardig voorbeeld is de 
Korenbeurs44. In de 19e eeuw bestond in Utrecht een levendige handel in granen 
en fruit en in 1854 stelde de gemeenteraad vast dat er grote behoefte was aan een 
vaste korenbeurs. Toen hadden de kooplieden al sinds jaar en dag geklaagd over 
de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij hun handel moesten drijven. 
Raadslid Kok verklaarde in een gemeenteraadsvergadering in 1884 nog dat 'het 
eerder mogelijk zou zijn de Dom te verzetten, dan hier een beurs te stellen'. 
Uiteindelijk - in 1891 - gaf het gemeentebestuur toch zijn fiat en in 1894 kon de 
korenbeurs op het Vredenburg eindelijk feestelijk worden geopend. Het was echter 

j; GAU, Gedrukte Verzameling 1919, nr. 80. 
" GAU. Gedrukte Verzameling 1920. nr. 35. 
J4 Vgl. A. van Hulzen. Het Vredenburg Utrecht (Vreeland, 1981). 
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wel wat laat, want de graanhandel was intussen zo vervallen dat men deze hal 
vooral voor andere produkten moest openstellen, vandaar dat men deze beurs ook 
wel Handelsbeurs noemde. 
De Korenbeurs zou in een veel rapper tempo worden afgebroken dan zij was 
opgebouwd, maar dat had vooral te maken met de draagkracht van het 
Jaarbeursbestuur. Na de diepe inzinking aan het begin van de jaren'20 zat de 
Jaarbeurs vanaf 1927 weer in de lift. Het aantal deelnemers nam gestaag toe. en 
het succes van de najaarsbeurs van 1928 toonde aan dat de expositieruimte moest 
worden uitgebreid45. De plannen kwamen op tafel, de Korenbeurs werd gesloopt 
en in 1930 beschikte de Jaarbeurs over haar tweede vaste gebouw. Het einde van 
de uitbreiding was nog niet in zicht. Voordat de grote uitbreidingsplannen van de 
Jaarbeurs openbaar werden gemaakt had de schouwburgcommissie zich in de 
zomer van 1928 nogmaals uitgesproken voor nieuwbouw. De voorkeur ging uit 
naar een nieuw theater op dezelfde plaats, of iets noordelijker4". 

Een uit de handen genomen beslissing 

Aangezien de Jaarbeurs geen bezwaar maakte tegen deze plannen, omdat die hun 
eigen plannen niet doorkruisten, kon de lokatiediscussie weer losbarsten. Het 
gemeentebestuur stelde in alle rust op 10 december 1929 twee commissies in. De 
ene moest uitzoeken op welke wijze particulieren betrokken zouden kunnen wor
den bij de vorming van bouwkapitaal, de ander kreeg als opdracht een goede loka-
tie te zoeken47. 
De uitkomst van het onderzoek was dat de gemeente en particulieren moesten 
samenwerken. Beiden zouden een bedrag van ƒ 200.000- moeten bijdragen en 
daarnaast zou er ƒ 600.000- bijeengebracht moeten worden in de vorm van de 
door de gemeente gegarandeerde premieleningen of obligaties. Wat de lokatie 
betreft waren veel van de 19 voorgestelde mogelijkheden inmiddels afgevallen: ze 
waren ondertussen volgebouwd of anderszins ongeschikt geworden. Bovendien 
had de gemeente, onder andere vanwege de enorme groei van de bevolking en de 
hogere eisen die gesteld werden aan de huisvesting, vrijwel alle beschikbare grond 
opgebruikt. De commissie kwam dan ook niet verder dan het oude vertrouwde 
Vredenburg en het Lucas Bolwerk48. 
Had Berlage zich in 1919 nog een enthousiast advocaat van het centrum getoond 
en vond hij het Lucas Bolwerk te ver daarvan verwijderd, nu waren zijn ideeën 
daarover veranderd. Door de ontwikkeling van zijn stadsuitbreidingsplannen in 
1920 en 1924 was hij tot de overtuiging gekomen dat het centrum, en daarmee het 
Vredenburg, in planologisch opzicht absoluut de verkeerde plaats was: er was te 
weinig parkeerruimte, de Jaarbeurs zou zich niet vrij kunnen ontwikkelen en 
bovendien de schouwburg tot last zijn49. Hij kreeg spoedig steun van de directeur 
Gemeentewerken en tesamen met Berlage's enorme prestige was dit voldoende 
om het gemeentebestuur te overtuigen. Hij stelde het Hieronymusplantsoen voor50. 

! Zie W. Graadl van Roggen, 'De Jaarbeurs', in: De Vraagbaak, november 1928. 
' GAU, Gedrukte Verzameling 1928. nr. 61. 
' BPAZ. Commissie inzake het Schouwburgvraagsluk. notulen. 658 AZ. 
- GAU. Gedrukte Verzameling 1930. nr. 209. 
' Idem. 
1 Idem. 
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Het gemeentebestuur kon zich hiermee verenigen, en gaf opdracht tot het ontwik
kelen van een plan voor deze lokatie='. Dit impliceerde echter wel onteigening, 
maar al voordat de Raad en Provinciale Staten toestemming hadden gegeven 
begon Gemeentewerken met het aankopen van panden. Op 23 juni 1931 kwam de 
toestemming van Provinciale Staten, maar de aankopen mochten de twee ton niet 
overstijgen". 
In een vroeg stadium had de Schouwburgcommissie al aan de bel getrokken en 
gewaarschuwd dat het uitgetrokken bedrag niet voldoende zou zijn. De voorspel
ling werd bewaarheid toen het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad op 1 
juli 1931 publiceerde dat het aankopen van panden aan de Nobelstraat en de 
Nobeldwarsstraat niet zoals men dacht voor het verbreden van de Nobelstraat 
noodzakelijk was, maar voor het bouwen van een nieuwe schouwburg. De verba
zing was groot toen bleek dat het gemeentebestuur op heimelijke wijze een plan 
wilde doordrukken zonder de publieke opinie daarvan op de hoogte te stellen. Het 
nadelig effect van deze publikatie werd al snel gevoeld. De prijzen van de panden 
schoten omhoog en er waren plotseling ook eigenaren die helemaal niets meer 
voelden voor verkoop. Ondanks deze tegenvaller bleef de directeur Gemeente
werken ervan overtuigd dat het Hieronymusplantsoen de meeste geschikte plaats 
was. Nog op 8 juli 1931 kocht Gemeentewerken het failliete café Flora aan. op de 
hoek van de Nobelstraat en Singel". 

Herberekeningen wezen uit dat bouwen aan het Hieronymusplantsoen nu op zijn 
minst ƒ 400.000,- duurder zou uitvallen dan een schouwburg op het Vredenburg of 
het Lucas Bolwerk. Het doek viel voor het plan Hieronymusplantsoen en de rol 
van Berlage was definitief uitgespeeld. Op 9 juni 1932 discussieerde de gemeente
raad alweer over een voorstel tot verbetering van de schouwburg voor een bedrag 
van ƒ 17.600,-. Alsof er nooit sprake was geweest van nieuwbouw namen de 
raadsleden hun stellingen weer in en voerden een discussie die evengoed in 1920 
had kunnen plaatsvinden. 
De anti-revolutionair Vermooten, die zich al vanaf 1916 met de schouwburgkwes
tie had bezig gehouden, was nog immer trouw aan calvinistische beginselen. Hij 
zei niet te begrijpen dat men in deze tijd met zo'n voorstel durfde te komen. 
Bovendien daalde het aantal schouwburgbezoekers en was er geen enkele reden 
om in een op zijn retour zijnde onderneming geld te steken. Zijn collega anti-revo
lutionair Van Nicrop. die vanaf 1919 in de raad had gezeten, viel hem bij. Het ging 
hier slechts om vermaak van een klein deel van de burgerij en deze moest zich op 
het ogenblik die luxe maar ontzeggen. Vrijzinnig democraat Meyer reageerde bits 
met de opmerking dat het hier niet alleen om vermaak ging, maar ook om kunst. 
Hij stond op het standpunt dat de gemeente verplichtingen had aan de gemeen
schap, en zeker ook aan de 2500 abonnementhouders, omdat zij een schouwburg 
exploiteerden. Zuidam van de Vrijheidsbond ging nog een stapje verder en vond 
de schouwburg in de huidige staat een stad als Utrecht onwaardig. Van Zinnicq 
Bergmann zat pas vanaf 1927 in de raad en vertegenwoordigde de RKSP Hij 
droeg echter op voor de Utrechtse RKSP karakteristieke wijze het partijstandpunt 
naar voren. Als lid van de Schouwburgcommissie had hij zich als enige gereser
veerd opgesteld ten aanzien van de voorgestelde verbeteringen aan de schouw-

51 GAU, Gedrukte Verzameling 1931. nr. 31 bis. 
, : Als noot 47. 
" BPAZ, Notulen van de vergaderingen van de Fabricagecommissie, 8-7-1931. 
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burg. Tijdsomstandigheden lieten een dergelijke uitgave niet toe. In de raadsverga
dering verklaarde hij daarom dat hij eigenlijk tegen was, maar dat hij hoogst waar
schijnlijk wel voor zou stemmen. En zo gebeurde. Evenals de heren Meyer en 
Zuidam zat de SDAP'er Reynders al vanaf 1919 in de raad. Hij toonde zich ont
steld over het feit dat in de middagzitting van die 9e juni B&W het niet verant
woord hadden gevonden ƒ 1.600- uit te geven voor leermiddelen en boeken ten 
behoeve van arbeiderskinderen en economisch zwakkeren, en dat zij er in de 
avondzitting geen been in zagen ƒ 18.000.- uit te geven voor verbetering van een 
schouwburg. Het was duidelijk dat Reynders zijn gram wilde halen over het 
gebeuren van die middag, want hij en andere SDAP-raadsleden stonden eigenlijk 
positief ten opzichte van de schouwburg. Dat het hier om een protest ging blijkt 
ook uit de stemming. Zes van de twaalf SDAP raadsleden stemden tegen het voor
stel. Niet meer. omdat anders het voorstel echt wel eens in gevaar zou kunnen 
komen. Uiteindelijk werd het voorstel met 25 voor en 13 tegen aangenomen. 
Naast de zes SDAP-leden hadden alle ARP-leden tegengestemd en één CHU-lid. 
De posities waren weer ingenomen. De liberalen waren voor, de Anti-
Revolutionairen waren tegen en de Sociaal Democraten en de Katholieken waren 
voor mits. Niet vreemd als men weet dat niet alleen de partijen in telkens dezelfde 
verhouding in de raad terugkeerden, maar dat vanaf 1919 veelal dezelfde raadsle
den de belangrijkste woordvoerders waren in deze schouwburgkwestie. 
Ondertussen bouwde de Jaarbeurs gestaag door. In 1932 werd het derde vast 
gebouw aan de Rijnkade geopend, en nog steeds hoefde de schouwburg niet te 
wijken. Dat zou zo blijven tot 18 maart 1937, toen Fentener van Vlissingen, voor
zitter van de Raad van Bestuur van de Jaarbeurs, en burgemeester Ter Pelkwijk tij
dens een receptie besloten dat er nu toch echt een nieuwe schouwburg zou komen. 
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