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HET EERSTE (?) UTRECHTSCHE S T U D E N T E N -
TOONEEL. 

Hendrik Keetell, de Utrechtsche apotheker die veel van wat er 
in den Franschen tijd te Utrecht voorviel, dagelijks op poeder
papiertjes noteerde, schreef aan het einde van 1798: „Wij ein
digden dit jaar met een zeer strenge koude, waarvan de oudste 
lieden verklaarden nooit een voorbeeld beleefd te hebben en 
25 December stond de thermometer van Fahrenheit op 4 graden 
onder nul". Doordat „geen garnisoensveranderingen en derhalve 
ook geen inkwartieringen" plaats vonden, werd „de groote 
armoede en het gebrek, dat uit de strenge koude ontstond" 
eenigermate verzacht. „De geldheffingen" echter, vervolgt Keetell, 
„die aanstaande waren, hadden reets het werk voor den geringen 
ambachtsman veel vermindert; en het besloten water voltooyde 
die vermindering van werk ten eenenmalen. Om nu nog eenig-
zints de behoeftigsten in die dringende nood te ondersteunen, zo 
wierd 2 January 1799 eene collecte gedaan door de gansche stad 
om onder de meest benodigden van alle de verschillende kerk-
genoodschappen te worden verdeelt. De ingezamelde penningen 
waren 2070 gulden en eenige stuivers". Utrecht telde in Augustus 
van het voorafgegane jaar, toen de eerste officieele volkstelling 
plaats vond, 32969 zielen. 

Tegen Februari sloeg het weer plotseling om en viel een krach-
tigen dooi in, die niet weer door een vorstperiode van eenige 
beteekenis werd onderbroken. De rivieren raakten in den beginne 
bij tusschenpoozen los, met het gevolg dat zich op tal van plaatsen 
huizenhooge ijsdammen vormden, die het water opstuwden en 
waardoor de meegevoerde ijsmassa's over de dijken werden ge
schoven. Elders bezweken de dijken en werden uitgestrekte ge
bieden overstroomd. Het water steeg hooger dan in 1784 het geval 
was geweest, toen de volgens menschenheugenis hoogste water
stand in deze streken was waargenomen. Tientallen menschen 
kwamen om, huizen en boerderijen werden geramd of weggespoeld 
en veel vee ging verloren. Vooral het land van Maas en Waal , 
maar ook de Betuwe werd zwaar getroffen. Eerst in het midden 
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van Maart was de toestand in zooverre verbeterd, dat de wegen 
in de geteisterde streken weer bereden en het verkeer hersteld 
kon worden. 

Den 13den Februari reeds stelde de regeering der Bataaf sehe 
republiek „met verklaring van onverwijlde noodzakelijkheid" een 
bedrag van 100.000 gulden ter beschikking van het Uitvoerend 
Bewind „ten einde daaruit provisioneel te voorzien in de rampen, 
welke een groot aantal ingezeetenen deezer republiek door dijk-
braaken, watervloeden en ijsgangen zijn overgekomen". En on
middellijk werden overal in den lande voorbereidingen getroffen, 
om te trachten door vrijwillige bijdragen het noodige geld tot 
verzachting van den toestand der slachtoffers bij elkaar te brengen. 

Op het stadhuis te Utrecht werd de toen gebruikelijke offerkist 
geplaatst, waarin de burgers hun gaven konden storten en den 
lOden April werd door de wijkmeesters met hunne boden een 
inzameling langs de huizen gehouden, zoodat een bedrag van 
totaal ƒ3480.9.12 bij elkaar kwam. 

Intusschen hadden de Utrechtenaren nog op andere wijze hun 
milddadigheid kunnen toonen, zooals in de Ütrechtsche courant 
van den 4den Maart bij advertentie werd aangekondigd: 

„Daar door 't ijs en overstrooming van 't water een aantal 
menschen in de uiterste elende gedompeld en van hun eigendom 
en goederen beroofd zijn, ja zelfs van 't dagelijksch voedsel ver
stoken, en de rampspoed dier ellendige ten hoogsten toppunt is 
gestegen en met recht een ieders beklag en hulp verdienen, zoo 
zal de directeur T. Obelt om 't lot van deeze hoogst beklagens
waardige menschen eenigsints te verzagten, eene representatie ten 
voordeele dier ongelukkigen geven, waar toe de burger C. Koppen-
drayer en Comp., eigenaar van den schouwburg, dien avond den 
schouwburg gratis geeft. . . Ten dien einde zal het Nederduitsch 
tooneel gezelschap op Vrijdag den 8. Maart 1799 vertoonen: De 
papegaai, tooneelspel, in drie bedrijven, door August van Kotzebue. 
En na 't zelve: W a t doet het lot niet, blijspel, in een bedrijf, door 
M. Westerman. 

De directeur verzoekt het geëerd publiek vriendelijk deeze 
representatie met hun bijzijn te vereeren, en twijfelt geenzins of 
ieder menschenvriend zal alles aanwenden om iets bij te brengen 
tot ondersteuning van zoo veele ongelukkige zielen, wier toestand 
en rampen niet te beschrijven zijn." 

De Amsterdamsche troep van Obelt trad van den 19den Februari 
tot den 20sten April 1799, in den regel twee maal per week, in 
den Utrechtschen schouwburg op. 

De liefdadigheidsvoorstelling, voor zoover bekend is de eerste 
die te Utrecht plaats vond, moet druk bezocht zijn geweest, 
want zij bracht volgens een bericht in dezelfde courant van een 
week later ƒ 529.8.— ten bate der slachtoffers op. 
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Misschien is deze voorstelling en vooral het succes dat ze had, 
voor het blijkbaar toen te Utrecht bestaande studententooneel-
gezelschap aanleiding geweest, om te trachten in het openbaar voor 
't voetlicht te komen. Op andere wijze zou het in die dagen wel
licht niet gelukt zijn. 

In April richtte , ,W. J. la Clé, med. studiosus aan de academie 
alhier", een request tot den Agent van nationale opvoeding der 
Bataafsche republiek ,,ter bekoming van permissie voor een gezel
schap tooneel-liefhebbers om op den 24 dezer eene repraesentatie 
in den schouwburg te geven ten behoeve der door den jongsten 
watervloed noodlijdend geworden ingezetenen". De agent zond 
dit request ,,met verzoek om daarop te disponeren" door aan het 
stedelijk bestuur van Utrecht, dat het in zijne vergadering van den 
22sten April in behandeling nam. Rechtstreeks was daar toen ook 
een adres van La Clé ,,mede uit naam van een gezelschap tooneel 
liefhebbers" ingekomen, waarbij gevraagd werd „ten boven
genoemde einde te mogen vertonen Beverley of de gevolgen van 
de speelzugt, treurspel, gevolgd door het Magnetismus, blijspel". 
De wijze vaderen vonden goed ,,der requestranten verzoek voor 
ditmaal te accorderen, gelijk zulks geaccordeerd wordt bij dezen, 
uit hoofde de toebereidselen tot die repraesentatie veel al in 
gereedheid zullen gebracht zijn", maar zij bepaalden tevens, dat 
het de eerste en ook de laatste maal zou wezen. Zij „besloten 
voords, dat voortaan niet meer aan eenig gezelschap tooneel-
liefhebbers, uit studenten bestaande, de permissie om repraesen-
tatien in den schouwburg te geven, zal worden verleend, uit hoofde 
zulks voor de studiën dewelke doch het hoofdoogmerk van hun-
lieder verblijf aan deze academie uitmaken, niet dan nadeelig 
kan zijn. En zal extract dezes aan den burger C. Koppedrajer als 
eigenaar van den schouwburg worden uitgegeven, om te dienen 
tot deszelfs informatie en naricht". 

Willem Jacob la Clé, te Amsterdam geboren, blijkbaar de leider 
der spelers, was toen „eerste jaars", want hij was den 18den 
September 1798 als student te Utrecht ingeschreven. In 1800 gaf 
hij een gedicht „Ter gedachtenis van Petrus Luchtmans, hoog
leeraar in de genees-, heel- en ontleedkunde" in het licht, doch 
overigens bleef zijne werkzaamheid op eenigerlei gebied onbekend. 

Beverley, het „burger treurspel" van Saurin, was een stuk dat 
tientallen van jaren répertoire heeft gehouden en dat hier te lande 
in de door J. G. Doornik in 1780 in versmaat vervaardigde ver
taling werd opgevoerd. Er treden negen personen, waaronder 
twee vrouwen in het stuk op. Het Magnetismus was een toen 
nieuw blijspelletje van Iffland, waarvan de zeer gevierde acteur 
M. G. Westerman in 1798 een vertaling had uitgegeven. Het werd 
door zes mannen en een vrouw gespeeld. 

Of de burgemeesters, waarschijnlijk wel met de medewerking 
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der professoren, erin geslaagd zijn de studenten nog langen tijd 
van het tooneel af te houden, of dat ze niet tegen den geest van 
den revolutietijd opgewassen zijn gebleken, staat nergens opge-
teekend. In de notulen van het stedelijk bestuur komen daarom
trent, evenmin als in die van den academischen senaat, voor zoo
ver het den Franschen tijd betreft, verdere mededeelingen voor. 

E. 

UTRECHT IN ROMANVORM. 

P. H. RITTER Jr., Vredenhof. Amsterdam [, 1938]. 8°. 

Vredenhof is een bloemisterij aan den noordwestelijken rand van de stad; 
luwe windvlagen dragen er de klanken van het Domcarillon aan. 
Steeds ging deze hof van vader op zoon of schoonzoon over; innig is dit 
geslacht van hoveniers verbonden aan hun grond. Twee huizen staan daarop; 
in de lage landelijke woning huist het gezin van den bloemist; in het andere, 
rechthoekig daartegenaan gebouwd, zetten de dochters de vroegere taak van 
de moeder voort, naaien zij japonnen voor de adellijke dames van de stad. 
Zij naaien op het rhythme van de klanken der viool, altijd is er wel een 
musicus die zijn hart aan een der dochters van Vredenhof heeft verloren; 
muziek en bloemen vormen er de sfeer. 
Zoo sterk is dit geslacht ingesteld op het oude vertrouwde en eigen bezit, 
dat het vreest voor al wat daarbuiten staat en vreemd is aan hun werk, hun 
huis en traditie. Doch dit vreemde nadert aan den overkant van het oude 
huis, het nadert in den vorm van een zacht geklop, door een zingende man
nenstem ingeleid. De weg langs het oude erf wordt een straat, de stad groeit 
naar Vredenhof toe. Eerst komt er een brug over den spoorweg en dan, 
opeens, staat er op den hoek van den weg een loods tusschen de sneeuw
witte bloesems. De weiden en boomgaarden krimpen in tot een stukje groen, 
waarop een klagend geitje graast. Toch blijft Vredenhof zichzelf binnen zijn 
omwalling van schuttend loof, en in de beslotenheid van het prieel zitten de
zelfde menschen van jaren her, steeds meer naar elkaar toegegroeid evenals 
de heesters van den hof. 
Meer en meer stijgt de grond in waarde, nu het erf daar ligt als een enclave 
in de nieuwe stadswijken, en heel de aangrenzende Tulpenlaan reeds een 
straat is geworden. Aanbiedingen van bouwmaatschappijen stroomen het huis 
binnen, maar het gemeenschappelijk bezitsinstinct verzet zich tegen allen 
afstand. 
Dan komt de teleurstelling dat de jongste zoon, wiens vader geen bloemist 
was, ingenieur wil worden, geen opbouwer van het oude bedrijf. Doch een 
kleindochter wil deze taak op zich nemen, zij zal in tuinbouwkunde en tuin
architectuur gaan studeeren. Deze twee jonge menschen blijven als de eenige 
erfgenamen over, wanneer het oude geslacht is heengegaan. Samen zullen 
zij de traditie van het oude Vredenhof voortzetten, maar in nieuwen ge-
wijden zin. Op de plek van het oude huis zal hij een nieuw huis van vrede, 
een kerk, bouwen; zij zal die met bloemen omringen en in de nabijheid een 
park aanleggen. Hieraan zullen zich de nieuwe straten aansluiten, wier 
namen van bloemen en vruchten aan het landelijk verleden herinneren. 
Zoo verrees de jonge kerk op de plaats van den ouden Vredenhof. 

C. C. v. d. G. 


