
Aan onze edeldenkende studenten, tot bescherming van het 
Vaderland uitgetrokken, en nog getrouw op de hun aangewezen 
posten. 12 Mei 1831. T e Utrecht, bij Van Paddenburg & Comp. 

Vreugde-zang bij het tweede eeuwfeest van Utrechts hooge-
school [in 1836]. Utrecht, 1837. 

Aan den eersten Utrechtschen Volks-almanak. (Volks-almanak 
voor 1837, bl. 3 v.) 

Gezangen bij de redevoering ter gedachtenis aan het vijftigjarig 
bestaan der Utrechtsche afdeeling van de Maatschappij Tot Nut 
van 't Algemeen, op den 27sten December 1837. 

Utrecht. Gelegenheids-gedicht. Voorgedragen door }. Decker 
Zimmerman op het kerkelijk muzijkfeest, gegeven ten behoeve van 
Weezen en Ouden in de Evangelisch Luthersche kerk, 1 Maart 
1838. Verkrijgbaar gesteld, van wege den uitgever, bij den koster 
der gemeente. Gedrukt bij L. E. Bosch. 

(Liederen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan eener R. K. 
school. 183. (?)) 

Toonen des Christelijken weemoeds bij het onvoorzien overlijden 
van Utrechts dierbaren hoogleeraar Jodocus Heringa, Ez. Den 
18. January 1840. Utrecht, L. E. Bosch en zoon, boekdrukkers-
uitgevers. 

Een vertrouwelijk gesprek, het instandhouden van gedenkwaar
dige overblijfsels der oudheid betreffende. (Volksalmanak, 1842, 
bl. 4—16.) 

(Gelegenheidsvers bij de inwijding van het gesticht voor wezen, 
oude mannen en vrouwen der Evangelisch Luthersche gemeente 
aan het Domplein. 16 Maart 1842.) 

Het nuttige gepaard met het aangename. (18...?) (Volksalma
nak, 1844, bl. 280 v.) 

^ \ H E T UITERLIJK V A N D E N O U D E N S C H O U W B U R G . 

Dr. K. A. Rombach heeft in ons laatste jaarboekje nog eenige 
woorden van sympathie aan den ouden schouwburg gewijd. W a t 
hij daarin mededeelt over het exterieur van den ouden schouwburg 
behoeft echter verbetering. Hij schrijft: ,,En toch — vraagt men 
zich af — hoe was het mogelijk, dat een zoo onaesthctisch exterieur 
— ik zou het willen noemen een rommelig geheel — op dat tradi
tievolle Vredenburg werd gebouwd in den jare 1821? De houten 
façade op steenen voet — zonder eenigen stijl en toch zeker onbe
duidend als toegang tot een tempel aan Thalia gewijd — scheen 
alleen te staan zonder samenhang met de velerlei incongruente 
aanhangsels ter zijde, van boven en naar achteren; inderdaad maak
ten deze tezamen het complex van den schouwburg uit. Sterk trof 
dit wanneer men om het gebouw heen wandelde". En in een noot 
teekent de schrijver hierbij nog aan: ,,Geen wonder: de heer C. van 



Leeuwen, die te voren in een houten loods tooneelvoorstellingen 
door beroepscomedianten gaf, ontwierp met een timmerman het 
bouwplan en was dus zijn eigen architect". 

Kees van Leeuwen verdient dit vernietigend oordeel niet. 
In mijn artikel, opgenomen in het jaarboekje voor 1941, deelde 

ik mede, dat op 16 Mei 1881, de aanbesteding plaats had van „het 
herbouwen van de schouwburgzaal en het doen van eenige veran
deringen aan den bestaanden schouwburg op het Vredenburg te 
Utrecht" naar het door de architecten F . W . van Gendt J.Gzn. en 
H. P. Vogel gemaakt ontwerp. 

Door deze verbouwing is het uiterlijk van Van Leeuwen's 
schouwburg geheel vernield. 

W i e dit uiterlijk wil leeren kennen sla een oog op het bij het 
artikel „De Schouwburg" in het album van Dr. W a p geplaatste 
plaatje. Dit geeft het front van den schouwburg in 1859—1860. 
Wij zien daaruit, dat naar den trant van den tijd voor Van Leeu
wen's schouwburg een neo-klassiek pilaster-voorgeveltje met 
peristyle ontworpen is. Een beter voorbeeld van dezen bouwstijl 
vindt men b.v. in het Groningsche stadhuis (1810). Het schouw
burgfront doet wat nietig aan, het is blijkbaar door een vakman 
van klein formaat ontworpen en niet uit een royale beurs gebouwd, 
maar het slaat geen slecht figuur tusschen de bouwwerken van 
denzelfden tijd, althans niet tusschen de bestaande theaters; vooral 
niet, als men rekening houdt met het aantal inwoners dat Utrecht 
toen had. 

Dit — Van Leeuwen's — uiterlijk van den gevel werd in 1881 
vernield. 

Het gebouw werd links en rechts van de peristyle met twee aan-
bouwtjes vergroot, waardoor de peristyle verdween. De openingen 
tusschen de pilasters werden van deuren voorzien. Het front ver
kreeg een rechte ononderbroken lijn over de geheele breedte. De 
voorheen harmonische raamverdeeling werd geschonden, doordat 
in den gevel op de eerste verdieping, links en rechts van de peri
style, één raam werd gemaakt, boven de toegangsdeur daaronder. 
Voorheen waren er twee aan elke zijde, op ongeveer gelijke afstan
den van elkaar geplaatst als de ramen boven de peristyle. 

Bij het beschouwen van het plaatje in W a p ' s album — of van 
een van de andere aange prentjes uit dien tijd — wordt men 
geenszins onaangenaam getroffen door het voormalig uiterlijk van 
den gevel, veeleer treffen juist stijl en congruentie. Het dak sluit 
normaal bij den voorbouw aan en vloekt daartegen in het 
geheel niet. 

Nu wij toch W a p ' s album in de hand hebben, loont het de moeite 
even te zien naar het steendrukje van het „traditievolle" — zooals 
Dr. Rombach het noemt — „Vreeburg", dat opgenomen is vóór 
het artikel over het plein van dien naam. Daarop ziet men van ter 



zijde Van Leeuwen's schouwburg, — welke in het geheel geen 
rommeligen indruk maakt, zeker niet door de dakconstructie. 

In 1881 is de zaal verhoogd. Het oude pannendak verdween. De 
vóórbouw bleef staan. Het pannendak van den vóórbouw werd 
tegen den voor de verhooging opgetrokken muur aangeplakt. Dit is 
duidelijk te zien op de afbeelding, opgenomen vóór mijn artikel in 
het jaarboekje 1941. 

Het rommelige is dus eerst in 1881 ontstaan en na 1881 door 
kleinigheden nog verergerd. Van Leeuwen heeft er geen schuld 
aan. In dit jaar hebben de heeren van de Utrechtsche Schouwburg-
Maatschappij zich moeite noch kosten gespaard om een schouw
burgzaal en entourage te maken, welke beter voldeden aan de 
eisenen van het publiek van dien tijd. Zij hebben voornamelijk hun 
best gedaan om de bezoekers plezieriger te doen uitgaan. Zij brach
ten een grooter zaal en meer comfort. Ik kan mij best begrijpen, dat 
de voorname Utrechtsche burgers uit 1881, die vele obstakels had
den te overwinnen om volstrekt noodige verbeteringen aan te bren
gen, zich weinig bekommerden om het aesthetisch aanzien van het 
uiterlijk van den schouwburg en — o, ergernis voor den tooneel-
vriend! — nog minder om het tooneel, dat dezelfde hoogte behield 
als voorheen. 

Neen, Van Leeuwen en de zijnen waren geen kunstenaars van 
groot formaat. Hij zelf was een man uit het volk — wie van de 
oude tooneeldirecteuren in ons land kwam uit aanzienlijken kring? — 
maar ,,hij was een artist in zijn hart", zooals de oude tooneelknecht 
Myinke zeide. En zij, die die bouwplannen voor hem maakten, 
waren goede ambachtslieden, zooals 1821 die nog kende, opgevoed 
in de traditie van het vak. Men zie in dit verbc'.nd eenige ontwerp-
teekeningen voor Van Leeuwen's schouwburg, welke het gemeente
archief bezit. 

Men moet wel aannemen, dat Van Leeuwen wonderwel de men
schen kon zoeken en vinden, die hij voor zijn schouwburg noodig 
had. Ik heb elders uiteengezet, dat vele Utrechtsche burgers hun 
geld voor den bouw leenden l ) en dat kunstenaars als P. C. W o n 
der en C. Kramm, beiden Utrechtenaren van geboorte, voor de 
decoratie van de groote zaal zorg d roegen 2 ) . 

Wi l men Van Leeuwen's schouwburg billijk beoordeelen, dan 
moet men naar andere schouwburgen uit zijn tijd zien. 

Welke aan Thalia gewijde tempels kende men toen in Neder
land? Vooreerst in Amsterdam ,,de houten kast" op het Leidsche-
plein, voltooid in 1774, ook een peristyle-bouw. Er was daar, zooals 
de commissie voor het schouwburgvraagstuk, ingesteld door de 
vroedschap, uitmaakte, geen geschikte plaats voor een ,,steenen 
perpetueelen schouwburg" gevonden, ,,maar men kon een houten 
loods op het Leidsche Plein z e t t e n " 3 ) . 

Vervolgens de oude Rotterdamsche schouwburg, waarvan een 



hoogdravende „schilderachtige beschrijving" 4) u i t 1774 zegt: „Het 
is een vrij fors gebouw, en wel zo, dat ik mij niet verzinnen kan, 
hoe het in zulk een korten tijd heeft opgetimmert kunnen worden, 
zijnde wel voor een goed deel van hout opgemaakt, maar staande 
op een steenen voet en geevende een behoorelijk aanzien". 

Den Haag trof het nog, deze stad beschikte ten minste over een 
steenen gebouw. Een door gebrek aan geld onvoltooid gebleven 
paleis van den zwager van Willem V, werd door de Franschen in 
1796 als kazerne ingericht, waarna het de bestemming van schouw
burg kreeg, om in 1804 als zoodanig geopend te w o r d e n 5 ) . 

Ziehier de Thalia-tempels der drie grootste steden des lands. 
Van Leeuwen, „de kleine man", heeft onze stad een inrichting 

gegeven, — „schouwburg en zaal daarnevens" — welke er zijn 
mocht. Zijn gedachte was dezelfde als die van de stichters van den 
nieuwen schouwburg op het Lucasbolwerk: „schouwburg met 
restaurant en zalen". 

Die schouwburg was voor zijn tijd iets bijzonders in Utrecht. Wij 
kunnen hier om de plaatsruimte niet doen uitkomen, hoe uitstekend 
het gebouw de burgerij uit den Biedermeyer-tijd heeft gediend. 

Het was geen „Kunsttempel" — waar stond die in Nederland? — 
maar het was ook geen rommelig gebouw en het bezat stijl, nml. 
dien van den makken en armen tijd, waarin ons land in 1821 
verkeerde. VAN DEN BERG. 

1) Utrechtsch Jaarboek ,,De Vraagbaak" 1936, „De schouwburg van 1821 
en zijn voornaamste verbouwingen". 

2) Inleiding tot de Tooneeltentoonstelling 1821 — 1941. 
3) Dr. J. A. W o r p Geschiedenis van de Amsterdamsche schouwburg. Amster

dam S. L. van Looy, 1920. 
...4) P. Haverkorn van Rijsewijk. De oude Rotterdamsche schouwburg. Rotter
dam Van Hengel en Eeltjes, 1882. 

5) Noord- en Zuid-Hollandsche Tooneel-Almanak 1877. 

K L E I N E M E D E D E E L I N G E N , 
De brievenposterij in 1798. — In 

zijn geschrift „Hoe de Nederlandsche 
posterijen nationaal werden" ( 'sGra-
venhage, 1940. 48 blzn. met afbn. 4°.) 
gaf mr. W . J. M. Benschop in aan
sluiting aan de geschriften van Le 
Jeune (1851) en van Overvoorde 
(1902) een overzicht van de ont

wikkeling van het Nederlandsche 
postwezen in de eerste jaren van den 
Franschen tijd. 

,,In die jaren werd", aldus de sehr., 
,,uit den schrikbarend verwarden en 

onbevredigenden toestand een natio
nale postdienst geschapen." 

Aan de gegevens, die de geweste
lijke besturen in 1798 als antwoord 
op een vragenlijst van het hoofdbe
stuur der Hollandsche posterijen ver
strekten, ontleende mr. Benschop, dat 
in de provincie Utrecht alleen de stad 
Utrecht een eigen (ten stadhuize ge
vestigd) postkantoor bezat. „De post
meester staat onder toezicht van 
twee gecommitteerden uit den raad. 
De stad geniet uit de opbrengst der 


