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nr. 5 een zaak in goud- en zilverwerken dreef. In 1906 werden 
nr. 5 en nr. 7 tot één geheel verbouwd (vandaar de jaartallen 1860 
en 1906 aan den gevel) en in 1918 vergrootte de firma A. J. Cral 
haar bedrijfsruimte nog door ook nr. 3 er bij te trekken. Bij deze 
laatste verbouwing werd de oude gevelsteen van Jacob van 
Solingen verwijderd en niet opnieuw aangebracht. Hij is toen 
ten geschenke gegeven aan den heer Corn, van Straaten, die hem 
langen tijd bewaarde en eindelijk, omstreeks 1933 met eenige 
andere steenen versieringen liet inmetselen in een tuinmuurtje van 
het woonhuis Zuilenstraat 9, door hem na het overlijden van Dr. 
A. J. van der Weijde gekocht en betrokken. 

De steen heeft met zijn primitieve spelling en woordverdeeling 
een zekere charme, iets karakteristieks, dat vermoedelijk in den 
vorm der letters en de vulling van het vlak schuilt. Verborgen als 
hij nu is, zal hij aan weinigen bekend zijn, reden waarom hier op 
zijn bestaan de aandacht gevestigd wordt. 

De verwijdering van den steen uit den gevel van Zadelstraat 3 
is in zooverre goed gemaakt, dat in zijn plaats een nieuwe, in 
kleuren gebakken, gevelsteen werd aangebracht met de voorstel
ling van het interieur van een goudsmidswerkplaats, naar een 
teekening van Holbein vervaardigd door de tegelfabriek West
raven (vgl. maandblad 1930, blz. 87). v. C. 

OOGGETUIGEN V A N OUD-UTRECHTSCHE KERMISSEN. 

II. 

Iets wat op kermis-stemming lijkt, komt ons tegemoet uit een 
„lamentable missive" van een Utrechtschen student aan zijn 
„Ouweman" — het huidige geslacht spreekt hoffelijker van 
,.Ouweheer" — in welk epistel het jongemensch een financieele 
tegemoetkoming vraagt om kermis te kunnen houden. De brief is 
gedateerd 23 July 1734 en werd tijdens de Utrechtsche kermis-
weken gepubliceerd in ,,De Hollandsche Spectator" van Justus van 
Effen (No. 286). ,,Ik vind mij — schrijft de muzenzoon der 
Utrechtsche alma mater — in de naarste omstandigheid der 
waereld. 't Is Utrechtsche kermis en mijn geld is op." Voorts ver
nemen wij, dat het den briefschrijver „een dodelijk hartseer is 
dagelijks te zien, dat mijn' makkers naar het Vreeburg laveeren, 
en een visite geven, aan de excellente Fransche en Italiaansche 
Acteurs, die daar een tent opgeslagen, en laatstleede Maandag hun 
toneel geopend hebben met de charmante stukjes La fille à la mode 
en La Baguette de Vulcain. De Comédie zal hier in het geheel zes 
en dertig maal speelen, zo' ik het wel heb." Inderdaad had hij het, 
wat dit laatste betreft, bij het rechte eind. Immers bij vroedschaps
resolutie van 23 Juni 1734 werd aan J. Jenois (Chênes Disinois?) 
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en Anna van Rijndorp1) admissie verleend om „met haerlieder 
bende Comedianten geduerende de Jaermarkt en vervolgens — de 
tooneelgezelschappen bleven gemeenlijk nog eenigen tijd na af
loop der kermis voorstellingen geven — alhier te mogen spelen en 
vertonen eenige onaenstotelijke franse comédien, zoo oude als 
nieuwe, »its zorge dragende, dat haare speelen des avonts zijn 
geeindigt uiterlijk ten negen ueren." Het aantal opvoeringen werd 
bepaald op „zes en dertigh Speelen of Comédien" en daarvoor zou 
aan de Aalmoezenierskamer in totaal ƒ400.— betaald moeten 
worden. Minder juist schijnt de vermelding van den briefschrijver, 
dat er dat jaar ook Italiaansche acteurs op de Utrechtsche kermis 
opgetreden zouden zijn, daar de vroedschapsnotulen slechts spreken 
van „franse comédien". 

De beide charmante stukjes, die den jongen tooneelliefhebber 
bereids ontgaan waren: La fille à la Mode, een in proza geschreven 
tooneelspel in drie bedrijven van Barbier en het na-stukje La 
Baguette de Vulcain, een één-actertje in proza en verzen van 
Dufrény (beide opvoeringen vonden op één avond plaats) behoor
den overigens tot de „oude" franse Comédien, waarvan in de vroed
schapsresolutie sprake was: de première van het eerste had reeds 
in 1707, dus meer dan vijf en twintig jaar geleden, te Lyon plaats 
gehad; het laatstgenoemde dateerde van nog vroeger, van 1693 n.l. 
De op het Vreeburg opgeslagen tent, waarvan de briefschrijver 
spreekt — Utrecht had in 1734 nog géén vasten schouwburg, zoo-
als haar zuster-academiestad Leiden — zal hoogstwaarschijnlijk 
wel geweest zijn de houten tent, waarmede sedert 1727 de Fransche 
en Italiaansche gezelschappen de kermissen in ons land afreisden. 
Zij hadden deze tent in huur van een Haagschen burger, Bernardus 
Ketelaar, die hiervoor een kwart van de netto opbrengst der voor
stellingen ontving. De tent was 70 voet lang en 30 voet breed; een 
galerij liep langs de drie wanden; op de zijgalerijen waren twee 
rijen banken, op de frontgalerij vier rijen banken aangebracht; 
onder de galerij waren twee rijen zitplaatsen. Op het tooneel zelf 
bevonden zich voor de toeschouwers nog drie rijen banken en aan 
weerszijden één loge en twee loges achter het tooneel ten gebruike 
van de acteurs 2 ). 

±xet schijnt uestijds gebruik geweest te zijn de tooneelstukken 
eerst te lezen vóór men ze in den schouwburg ging zien; onze in 
geldnood verkeerende briefschrijver, die zichzelf noemt „een recht-
schape student" maar tevens „een onnatuurlijk liefhebber van 
Comédien", deelt in zijn brief n.l. mede, dat hij ~ blijkbaar stu
deerde hij rechten — „verscheide stukken van Huber' (Ulricus 
Huber, 1636—1694, hoogleeraar in de rechten te Franeker) had 
moeten „verplakken" en „Zoesius" (de werken van den tweede-
rangstooneelschrijver Jan Zoet, overl. 1674) had moeten laten 
„springen", om, zooals hij schrijft, „mij te verzien van Le Nouveau 
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Theatre Italien en om de Blijspeelen van le Grand 3 ) magtig te 
worden." 

Ten slotte doet het „lamentable schrijven" ons het destijdsch 
gebruik kennen, dat de Utrechtsche jongelui min of meer verplicht 
waren tijdens de kermis de jonge dames van hun kennissenkring, 
zwaar gechapperoneerd, en voor hun kosten natuurlijk, #voor een 
schouwburgbezoek uit te noodigen. ,,Ik schaam mij —• schrijft hij 
deemoedig aan zijn vader — als ik in het Koffyhuis kom, dat ik 
ieder van dit divertissement hoor raisonneeren en niet mee kan 
praten. Gistere morgen was ik op zekere plaats, daar een jong zoet 
Meisje mij vroeg, of ik noch niet in de Comédie was geweest, en 
zij gaf niet duister te kennen, haare verwachting dat ik haar, met 
haar gezelschap daar eens zou brengen. Ik had moeite om mijn 
contenance te houden, en het discours over een anderen boeg te 
wenden, want dat zou me alleen aan de Logie (aan entrées) vijf 
ducatons kosten en een vierde van die som heb ik niet in mijn beurs 
en daar moet ik noch voor naar huis", (met vacantie n.l.). De 
„vacantie van de Hondsdagen" begon in Utrecht 15 Juli en ein
digde 15 Augustus; blijkbaar offerden vele studenten gaarne een 
deel hunner vacantie aan de Utrechtsche kermis op. De Holland-
sche Spectator, die den brief van den Utrechtschen student com
mentarieerde, leest den „Ouden Heer" duchtig de les over zijn 
karigheid zijn zoon niet in de gelegenheid te stellen om zijn 
jeugdige vriendinnen „met eenige presentjes, en kermispleyziertjes 
te regaleeren, voornamentlyk zo hy zig daar omtrent in eenige be
loften, gelyk het vermoedelyk is, heeft uitglaten." Als het jonge-
mensch bij gebrek aan contanten, de kermis zou moeten verzuimen 
en direct naar huis zou moeten afreizen, zou „dit schielyk vertrek 
als een openbare desertie van de Kermisvreugd door de Joffers van 
deszelfs kennis worden uitgekreten." 

W . G. v. R. 

1) Anna van Rijndorp — van Rijndorp was een ook voor Utrecht bekende 
tooneelspelers-familie uit die dagen — was de dochter van Jakob van Rijndorp, 
die tijdens het Vredescongres te Utrecht in 1712 directeur was van de eenige 
Hollandsche troep, die vergunning had „alhier te mogen spelen en vertonen een 
Nederduitsche Comédie". Rijnsdorp's compagnie opende zijn schouwburgtent 
met het feestspel van J. J. Mauricius „Europa verkwikt op 't gezicht der Vrede". 
Op den titel van dit in 1712 te Amsterdam uitgekomen geschrift staat vermeld: 
„Hebbende gestrekt tot eene Inwijdinge van den Nederdutischen Schouwburg 
te Utrecht. Versierd met Zangen, Danssen en Vliegwerken". (E. F. Kossmann, 
Nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Tooneel in de 
17e en 18e eeuw, blz. 20). 

2) J. Fransen, Les Comédiens français en Hollande aux XVIIe et au XVIIIe 
siècles. Paris, 1925, blz. 267. 

3) Marc-Antoine Le Grand, comédien du Roi van de Comédie Française te 
Parijs, was de schrijver van een aantal tooneelstukken, o.a. van Roi de Cocagne, 
dat Lessing als het meesterstuk der Fransche tooneelliteratuur beschouwde. 
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