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de Mij tot bevordering van Toonkunst, waarvan de Heer M. W . 
Petri toen directeur was, terwijl het symphonie-orkest van de 
dienstdoende schutterij te Utrecht zijn medewerking verleende. De 
solisten waren: Catharina van Rennes, sopraan; J. v. O. de M., 
alt; Antoine van Kerkoerle, tenor; J. M. Orelio, bariton. 

Behalve het slotnr. „Feestklanken, Neerlands dichter Dr. Nico-
laas Beets op den 13 Sept. 1884 toegewijd door J. P. Hasebroek 
en Richard Hol" werden uitsluitend composities uitgevoerd op 
Beets' meest bekende gedichten. Eerst klonk de feestcantate „Elia 
op Horeb", voor solo-stemmen, koor en orkest, gecomponeerd door 
Frans Coenen. Hierna werden zeven liederen met klavier
begeleiding gezongen: Het tranenkruikje (sopraan), compositie 
van J. C. M. van Riemsdijk, Een lied van Bloemen (tenor) van 
Joh. J. H. Verhulst, Scheiding (alt) en Mijn Hof (sopraan) van 
R. Hol, Hollandsch lied (bariton) van K. A. Craeijvanger, Het 
Viooltje (sopraan) en Maartje van Schalkwijk (sopraan), beide 
getoonzet door R. Hol. Het laatste liedje werd door de jonge 
Catharina van Rennes zoo geestig voorgedragen, dat het moest 
worden herhaald, en Beets zijn oud-catechisante met een extra 
woordje bedankte. 

Een diner, waarbij ruim honderd personen aanzaten, en dat 
eveneens in Tivoli plaats had, besloot den welgeslaagden huldi-
gingsdag. 

(Wordt vervolgd). C. C. v. d. G. 

25) Chantepie de la Saussaye t. a. pi. Blz. 244. 
26) Aldaar blz. 101. 
27) Aldaar blz. 245—246. 
28) Aldaar blz. 247. 
29) Aldaar blz. 246. 
30) Aldaar blz. 250—253. 
31) Dl. V. Nog eens Winterloof. Late gedichten. Blz. 33 en 18. 
32) Dl. IV. Blz. 37. 
33) J. ten Brink, Nicolaas Beets. In: Neerlands Letterkunde in de XlXe eeuw. 

Dl. I. Amsterdam, 1888. Blz. 370. 

TOONEELBERICHT. 

Gedurende het geheele winterseizoen 1805—1806 (van einde 
December tot einde Maart) werd de Utrechtsche schouwburg 
bespeeld door een tooneelgezelschap, dat zich noemde ,,de Neder-
duitsche Acteurs en Actrices" en onder directie stond van 
Willem van Dinsen Jr. Het was nog steeds het eerste vaste schouw
burggebouw, waarin deze vertooningen plaats vonden: de „royaale 
tent op steenen fundeering", uit een oogpunt van geldbelegging 
door den Utrechtschen vischkooper Cornelis Koppedrajer in 1796 
opgericht. De schouwburg was, behalve de fundeering, geheel 
van hout, 60 voeten breed en 120 meter lang en stond op het 
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Vredenburg, „bij den oprij nabij de Manege", in de rooilijn van de 
huizen van de Elisabethstraat. In 1808 is deze schouwburg, die 
inmiddels (1807) van Koning Lodewijk Napoleon het praedicaat 
,,koninklijke" had ontvangen afgebrand en terzelfder plaatse eerst 
in 1814 vervangen door den „nieuwen schouwburg van den heer 
C. van Leeuwen", aanvankelijk een tent, sedert 1821 een vast 
gebouw, minder ontvlambaar dan zijn voorgangers, dat het tot 
1881 heeft uitgehouden en toen „herschapen" werd in den schouw
burg^ welke nog heden ten dage den naam van „Stadsschouw
burg" — helaas, niet met eere — draagt. 

Het tooneelgezelschap van Willem van Dinsen Jr. bespeelde — 
op een enkele uitzondering na — den schouwburg Dinsdags en 
Donderdags. Om half zes begonnen reeds de voorstellingen, het
geen in de advertenties, welke het opschrift „Tooneelberïcht" 
droegen, aldus werd vermeld: „Er zal dien avond met het slaan van 
half 6 uuren worden begonnen" of wel „met het slaan der Klok 
van half 6 deezen avond op 't Tooneel." Willem van Dinsen Jr. 
was uit een oude tooneelspelers-familie afkomstig: reeds in 1790, 
nog vóór Utrecht een vasten schouwburg had, bezocht Catharina 
Elisabeth van Dinsen, geb. Craijestein, met haar eigen houten 
tooneeltent onze stad en kreeg toen van de Utrechtsche overheid 
een reprimande, dat haar schouwburg onvoldoende verwarmd was 
en zij dientengevolge ervoor te zorgen had haar tent behoorlijk 
door kachels te doen verwarmen. Een verwarmingstechniek, waar
aan in 1808 de eerste vaste schouwburg ten offer viel. 

Meestal werden twee stukken per avond vertoond :een ernstig 
tooneelwerk, hoofdzakelijk uit het Fransch of Duitsch vertaald, als 
hoofdschotel; een blijspelletje — „kluchtspel met zang" of „Opera 
en vaudeville" — als nastuk. Ging er een enkelen avond slechts één 
tooneelstuk per avond — zooals bijv. een van de vele zoo populaire 
tooneelstukken van August von Kotzebue (1761 — 1819) — dan 
werd er in de advertentie bij vermeld, dat „om de uitgebreidheid 
dezer Representatie" weliswaar „met het slaan van half zes het 
Gordijn zal worden gehaald", maar dat om denzelfden reden „geen 
Nastuk gegeeven kon worden". De voornaamste personages van 
dit tooneelgezelschap waren: natuurlijk directeur van Dinsen en 
zijne vrouw Mejufv. van Dinsen, voorts Mej. Adams, geb. Snoek — 
die in één van de stukken liefst zes verschillende rollen vervulde — 
de heer de Quack en de heer en Mej. Fallée. In de drie maanden 
van zijn Utrechtsche verblijf gedurende het winterseizoen 1805 — 
1806 speelde dit gezelschap 25 tooneelstukken — alle verschillend 
— en 19 nastukjes. Het repertoire was dus welvoorzien. 

Een van de stukken, waarmede de „Nederduitsche Acteurs en 
Actrices" op Dinsdag 18 Maart 1806 voor het voetlicht van den 
Utrechtschen schouwburg traden, moet al bizonder attractief zijn 
geweest. Het was een „nieuw Tooneelmatig Tafereel eener waare 
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Gebeurenis", door een der tooneelspelers, den heer J. de Quack 
Jansz vervaardigd en door „den Vervaardiger van 't zelve" aan 
een collega, den heer Fallée, opgedragen. De heer Fallée was, be
halve tooneelspeler, ook redder van twee drenkelingen, voor welke 
edele daad van menschlievendheid hem door de „zoo Lofwaardige 
Maatschappij tot redding van Drenkelingen" de eere-medaille was 
toegekend. Deze redding was door den heer de Quack tot een 
tooneelstuk verwerkt, dat tot sprekenden titel droeg: „De mensch-
lievende Tooneelspeler". Maar wat nu de groote attractie vormde, 
was wel het volgende: „De Rol van de ^Aenschlievende Tooneel
speler zal daar in door den Heer Fallée vervuld worden, terwijl 
één der Geredden, zijnde een Soldaten Kind, meede in Persoon ten 
Tooneele zal verschijnen. Nooit op eenig Tooneel vertoond". 

Het was dus met recht de Kunst uit het Leven gegrepen — 
kunst en leven beide met hoofdletters! W. G. v, R. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
Romeinsche castella te Vechten. — 

In de op 6 October 1.1. te Leiden 
gehouden maandvergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche let
terkunde heeft dr. W . C. Braat een 
lezing over deze castella gehouden. 

Na een inleiding over de geschie
denis van het oudheidkundig onder
zoek te Vechten, dat als vindplaats 
van Romeinsche oudheden al in de 
zestiende eeuw bekend was, schetste 
spr. het verloop van de opgravingen, 
zooals die sedert 1892, eerst door het 
Prov. Utrechtsch Genootschap van 
k. en w. en later sedert 1914 onder 
leiding van dr. Holwerda, dr. Remou-
champs, en sedert 1931 van spr. zelf, 
van rijkswege ten behoeve van het 
rijksmuseum van oudheden te Leiden, 
telkens met tijdelijke onderbrekingen, 
zijn verricht. 

Drie Romeinsche castella liggen 
daar, vlak bij het fort Vechten, boven 
elkaar. Het oudste, met een uitge
strekte aanlegplaats aan den voor-
maligen Rijnoever, is ongetwijfeld in 
16 na Chr. door Germanicus gebouwd, 
toen hij op het eiland der Bataven een 

vloot uitrustte van duizend schepen, 
om daarmede de Germanen tusschen 
Eems en Wezer te bestoken. Van 
Vechten voer hij toen door de Drusus-
gracht, waarin we de Utrechtsche 
Vecht moeten zien, die zich vroeger 
tegenover Vechten van den Rijn af
splitste, naar het meer Flevo en zoo 
over de Wadden naar den mond van 
de Eems. 

Tegen het einde van de eerste eeuw 
is het heele terrein een paar meter 
opgehoogd; daarop is een kleiner cas-
tellum gebouwd, evenals het vorige 
nog geheel van hout en aarde. Dit 
tweede castellum vormt een schakel 
in de keten van grensvestingen langs 
den Rijn, zooals we die gedeeltelijk 
kennen, gedeeltelijk met groote waar
schijnlijkheid kunnen vermoeden te 
Utrecht, de Meern, Woerden, Bode
graven, Zwammerdam, Alphen, Rey-
nenburg, Roomburg, Valkenburg en 
Katwijk. 

In het einde van de tweede eeuw is 
dit castellum in steen herbouwd. 

Na nog een overzicht gegeven te 
hebben van de talrijke vondsten, 


