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Theater als deugdenspiegel 

voor Utrechtse regenten 
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Tijdens de vredesonderhandelingen in Utrecht in de jaren 1711-1712 

vonden er voor het eerst sinds enkele decennia weer toneelvoorstellin

gen plaats in de stad. Pieter Burman zou in 1711 bij de opening van 

het collegejaar met zijn bekende redevoering 'voor de comédie' het 

startschot geven voor een ware Utrechtse toneelstrijd. Burman wijst in 

Kornee van der Haven studeerde I deze rede - en in andere geschriften 

Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht, 't «. « . • •• • • 
| die het toneel verdedigden tegen de 

Momenteel is hij ais promovendus werkzaam bij het 

Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van f e l l e k " « e k van de Utrechtse kerken

de Universiteit Utrecht waar hij onderzoek doet naar j , , , , 
I raad - meermaals op de opvoedende 

de ontwikkeling van. het toneel in Amsterdam en 

Hamburg tussen 1675 en 1750 vanuit een stedelijke t a a k v a n toneel als een 'spiegel van 
context. Het onderzoek behelst een vergelijking van , J J J 

| burgerdeugden. 

de wijze waarop stedelijke instituties en instellingen 

(zoais 'kerk', 'stedelijke politiek', 'pachterschap', I Gelegenheidsopvoeringen in de jaren 
'diplomatie') hun invloed hebben doen gelden op het ,-,->/ n i o i ^ • J J 

s | 1724 en 1728 laten zien dat deze 
theaterrepertoire in de twee steden. 

^nMMUÊËnËKKÊÊÊMfmmmmminUMEnËÊÊÊKIÊKÊÊÊÊm functie van het vroegmoderne toneel 

ook betrekking kon hebben op het handelen van de stadsregenten. 

Vooral het treurspel werd als een geschikt instrument beschouwd om 

niet alleen het gewone publiek maar ook de stadsbestuurders een deug-

denspiegel voor te houden. 
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Toneel op het Vredenburg 

Vanaf 1614 werd er in Utrecht op het Vredenburg jaarlijks een algemene jaarmarkt 

georganiseerd die plaatsvond in juli en augustus. In dat jaar was deze 'gemeene jaar-

marckt van allerhande waaren, goederen ende koopmanschappen' ontstaan uit een 

samensmelting van twee al langer bestaande jaarmarkten. Op de Utrechtse jaarmarkt 

of kermis werden vooral bewerkte producten verkocht. De handel in andere goederen 

en grondstoffen was verplaatst naar de wekelijkse vrijmarkten. In de loop van de 

zeventiende eeuw werd de jaarmarkt meer een plek voor de verkoop van mode-artike-

len, luxe-en exotische producten, kunstwerken, technische nieuwigheden en natuurlijk 

lekkernijen.2 Maar vooral was de jaarmarkt traditioneel een plek van vermaak. Naast 

koorddansers, muzikanten, marionettenspelers, 'postuurmakers en springers' ' waren 

er regelmatig acteurs aanwezig op de jaarmarkt om het publiek met toneelspel te 

onderhouden. 

In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw kwam aan deze toneelvoorstellingen tij

dens de Utrechtse kermis een einde tot het begin van de achttiende eeuw. Met de vre

desonderhandelingen, die in 1713 zouden leiden tot het einde van de Spaanse 

Successieoorlog met het sluiten van de Vrede van Utrecht, kregen deze theateropvoe

ringen een nieuwe impuls. De buitenlandse gasten werden in de periode dat zij vanwe

ge de onderhandelingen in Utrecht verbleven, vermaakt met theateropvoeringen, die 

overigens ook toegankelijk waren voor het gewone publiek. Al in de zomer van 1711 

kreeg de theaterondernemer Jacob van Rijndorp, die theateropvoeringen verzorgde in 

Den Haag en Leiden, toestemming van het stadsbestuur om tijdens de jaarmarkt van 

dat jaar in Utrecht op te treden.4 Ook in het daaropvolgende jaar kreeg Van Rijndorp 

van de Utrechtse vroedschap toestemming om tijdens de vredesonderhandelingen 

Gezicht op de zuidoostzijde van het Vredenburg te Utrecht tijdens een kermis. Rechts de 'theatertent'. 

Tekening van J. de Beijer, ca. 1750-1770. Het Utrechts Archief, Beeldbank: Catalogusnr. 30577. 
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theatervoorstellingen te verzorgen. Een andere toneelgroep mocht met permissie van 

het stadsbestuur Franse opera's en Franse en Italiaanse komedies vertonen.5 

Het optreden van Van Rijndorp en de andere toneeltroep veroorzaakte in het bijzonder 

onder een aantal predikanten veel ophef. In 1671 had de vroedschap besloten in het ver

volg geen toneeltroepen de stad binnen te laten. In 170g en 1710 had de kerkenraad een 

commissie naar de burgemeesters gestuurd om opnieuw een verbod op toneelopvoe

ringen te bepleiten. Ondanks groot protest uit kerkelijke hoek ging de vroedschap in 

1711 als gezegd opnieuw met de toneelopvoeringen tijdens de kermis akkoord, op voor

waarde dat een deel van de opbrengsten ten goede zou komen van de aalmoezeniers

kamer. ' Ook in andere steden leverde de opvoering van theaterstukken veelvuldig dis

cussies op tussen kerk- en stadsbestuur over de toelaatbaarheid. Deze machtsstrijd tus

sen kerkenraad en de stedelijke overheid ging in feite over de vraag in hoeverre het 

Gereformeerde kerkbesturen in de Repbliek in formele zin iets te zeggen hadden over 

het openbare stedelijke leven en politieke beslissingen die daarmee samenhingen. De 

discussie in Utrecht over toneelopvoeringen staat daarmee niet op zich." 

Het werkelijke startschot voor een Utrechtse toneelstrijd werd echter gegeven door de 

hoogleraar historie, welsprekendheid en staatkunde Pieter Burman die op 14 septem

ber 1711 bij de opening van het collegejaar zijn bekende redevoering 'voor de comédie' 

hield." Deze redevoering werd vrij snel gepubliceerd en kende zo een brede versprei

ding. De predikanten beschuldigden Burman ervan dat hij door zijn pleidooi voor de 

komedie het geloof zelf zou hebben bespot. Evenals in 1709/1710 werd er een commis

sie benoemd die bij de burgemeesters maatregelen moest bepleiten. Dit keer werd de 

kritiek van de kerkenraad met zwaarder geschut beantwoord. De vroedschap verzocht 

de kerkenraad uitdrukkelijk zich niet met 'academische zaken' bezig te houden en zich 

van kritiek op Burman en diens uitspraken te onthouden en verlangde zelfs dat de 

gedeelten in de kerkenraadnotulen naar aanleiding van het conflict rond Burman ver

wijderd zouden worden. ' 

De redevoering van Burman zou niettemin een langdurige pennenstrijd tussen de hoog

leraar en de Utrechtse predikanten tot gevolg hebben. Behalve over de discussie omtrent 

de toelaatbaarheid van de komedie streden Burman en de predikanten ook over de 

vraag in hoeverre wereldlijke regeerders zich bij al hun beslissingen zouden moeten 

laten leiden door de heilige schrift. Burman probeerde in zijn betoog aan te geven dat 

het belangrijk is een scheiding te maken tussen godsdienst en 'staatskunde'. De opvoe

ring van komedies heeft in zijn ogen weinig met godsdienst te maken en is daarom een 

zaak van de overheid en niet van de predikanten. '" De kwestie mondde uiteindelijk uit in 

een discussie over de meer algemene vraag hoe godsdienst en politiek zich tot elkaar 

behoren te verhouden, een discussie die te ver voert om hier uitgebreid te behandelen. 

Deze strijd tussen Burman en de predikanten is al regelmatig aan de orde gekomen in 

oudere publicaties zoals een vrij uitgebreid artikel van H.C. Hazewinkel over Burman en 

het toneel dat in 1927 in ditzelfde jaarboek verscheen. " Voor de bestudering van met 
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Gravure van Pieter Burman door 1. Hou bra

ken uit: Valerius Flaccus, Argonauticon libri 

octo (Leiden 1724). 

name 'politiek-opvoedende' func

ties van het vroegmoderne toneel, 

is het natuurlijk van belang in te 

gaan op de contemporaine discus

sie over die functies. In Utrecht 

wisten de over het algemeen 

orthodox te noemen predikanten 

immers lange tijd het toneel uit de 

stad te weren. Zij moesten in 1711 

echter bakzijl halen, maar deden 

dit zeker niet zonder slag of stoot. 

De discussie rond de redevoering 

van Burman geeft inzicht in de 

mogelijke functies die aan het 

vroegmoderne stedelijk theater 

werden toegeschreven. De argu

menten die Burman daarbij 

gebruikte, moeten de Utrechtse 

magistraat in die mate hebben 

overtuigd, dat zij ook in de jaren 

die volgden nog regelmatig toneelspelers tot de Utrechtse jaarmarkt toelieten. 

Toneel als regentenspiegel 

In dit artikel zal worden ingegaan op de opvoedende taak van het vroegmoderne toneel 

en meer specifiek de vraag in hoeverre op het toneel ook bestuurlijke adviezen werden 

verstrekt aan de stadsbestuurders. Behalve het vroegmoderne debat over mogelijke 

functies van het toneel, zoals dat o.a. door Burman en de Utrechtse predikanten werd 

gevoerd, is daarbij de praktische betekenis van het toneel als 'deugdenspiegel' van 

belang. Aan de hand van een aantal speciale opvoeringen voor de Utrechtse burge

meesters en vroedschap zal worden nagegaan in hoeverre de Utrechtse bestuurders 

ook bereid waren hun eigen handelen te spiegelen aan dat van politieke heldendaden 

op het toneel. De begeleidende teksten bij een tweetal van dergelijke opvoeringen 

geven, uiteraard in combinatie met de inhoud van de gespeelde stukken, interessante 

informatie over de functie van het toneel als regentenspiegel, een functie die tot nu toe 

sterk onderbelicht is gebleven in het literair-historisch onderzoek. 

De term 'regentenspiegel' die in dit kader gebruikt wordt, is ontleend aan de huidige 
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term 'vorstenspiegel'. Vanaf de middeleeuwen verschenen deze handboeken met 

adviezen aan een jonge vorst hoe deze een goed bestuurder kon zijn en meer in het 

algemeen hoe hij zich (zedelijk) diende te gedragen. 12 In een vorstenspiegel werd 

gebruikt gemaakt van verschillende positieve en negatieve exempla van staatshoofden 

uit het verleden die de vorst in opleiding moesten laten zien wat goed en slecht bestuur 

inhoudt. In de zestiende eeuw beleefde het genre een grote bloei, zo schreef bijvoor

beeld Erasmus zijn vorstenspiegel Institutio principis christian! (1515) voor Karel V. ' ' 

In de Middeleeuwen verschenen bovendien de eerste politieke handboeken voor de ste

delijke machthebbers, een genre dat nu wordt aangeduid met de term 'regentenspie-

gels'. '•' Jan van Boendale bekende Lekenspiegel (circa 1330) bevat bijvoorbeeld al een 

stuk met de titel: "Hoemen ene stat regeren". '' Exemplarisch voor de functie van deze 

handboeken voor goed bestuur is het Regentenbuch uit 1559 van Georg tauterbeck dat 

tot ver in de zeventiende eeuw in het Duitse taalgebied zeer invloedrijk is geweest. 

Lauterbeck wijst op de functie van zijn verhandeling als handboek voor regenten, zodat 

'sich der leser spiegeln mag, und die Regenten denselbigen nachfolgen, damit sie jre 

sted, auch gleicher gestalt, mit guten, ehrlichen, und vernünfftigen Gesetzen vorste

hen, und mit ernst darüber halten.' "' AI in de zestiende eeuw drong deze idee van 

'regentenspiegel' ook door in de beeldende kunst. Verschillende raadhuizen in het 

Duitse taalgebied werden voorzien van decoraties, voorwerpen en schilderijen waarop 

diverse klassieke of bijbelse geschiedenissen werden getoond van 'goed bestuur' waar

aan de stadsbestuurder zich kon spiegelen. " 

De functie van het toneel als 'regentenspiegel' komt voort uit de meer algemene kwali

teit van toneel als 'deugdenspiegel'. We zagen al hoe Burman bijvoorbeeld wees op de 

mogelijkheden de bezoeker van een toneelvoorstelling via het toneel een spiegel voor 

te houden waarin hij zijn eigen handelen kan spiegelen aan de dat van de personages 

op het toneel. In Amsterdam vonden vanaf de oprichting van de Schouwburg in 1637 

speciale opvoeringen plaats voor de stadsregenten, de stedelijke magistraat. De uit

beelding van politieke deugden op het toneel was bij deze opvoeringen gericht op een 

zeer select publiek van stadsregenten. '8 De functie van het toneel als politiek-bestuur-

lijke deugdenspiegel wordt ook expliciet benoemd in Amsterdamse geschriften over 

het toneel, zoals door Pels in diens Gebruik en Misbruik des Jooneels (1678), waarin hij in 

het bijzonder wijst op het opvoeden van de Amsterdamse 'burg'ren kind'ren', de toe

komstige bestuurders van Amsterdam, door middel van toneelopvoeringen. De ideeën 

van Pels en het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum hadden een grote invloed op 

het Amsterdamse toneel en ook op het theater buiten Amsterdam. Niet voor niets ver

wijst ook Burman in zijn geschriften naar de ideeën van Pels. " 

Komedie als spiegel van burgerdeugden 

We keren nog even terug tot de discussie over het toneel tussen Burman en de 
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Utrechtse predikanten. Het conflict tussen Burman en de Utrechtse predikanten ging 

voornamelijk over de toelaatbaarheid van de 'komedie' in enge zin: het blijspel. 2" 

Burman draaide niet om de zaken heen en verdedigde het blijspel ten eerste als een 

vorm van vermaak, om 'het volk' na zware arbeid een plezierig tijdverdrijf te bieden en 

te voorkomen dat de burgers zich ophouden op straat en overlast veroorzaken. -' In zijn 

redevoering haalt Burman regelmatig Terentius aan om aan te geven dat ook de klas

sieken het blijspel wisten te waarderen. Meer in het algemeen zag hij het toneel echter 

als een geschikt middel om 'menschen van allerlei rang, geboorte waerdighed en kunst' 

een spiegel voor te houden om te zien 'wat haer betaemt, wat zwier en levensgestalte, 

welk dat wel, welk dat qualyk staat, welk dat schandig, welk dat oirbaer is'. Dit aanle

ren van 'betamelijkheden' geschiedt in het theater op een wijze die volgens Burman 

heel wat 'rykelyker en vermakelyker' is dan de droge wijsheden van een 'Academisch 

Wysgeer'.22 

Een belangrijk aspect van de discussie tussen Burman en de Utrechtse predikanten 

Een hoogleraar geeft college aan studenten, mogelijk in het kleine kapittelhuis aan het Domplein. Tekening 
van H. Tonneman, ijo6. Het Utrechts Archief, TA. Qa 3.5g. 

KORNEE VAN DER HAVEN EEN SPIEGEL ALLER G R O O T E N 



lOud-Utrecht 

betrof het wezen van de lering en de deugden die de komedie zou kunnen overbrengen. 

De Utrechtse predikanten Van Wingen, Brakonier en Boott die in een Kortbondig 

Vertoog furieus reageerden op de redevoering van Burman, vonden dat zowel 'burger

lijke deugden' (alledaagse levenslessen) als 'natuurlijke deugden' (meer de algemene 

zedelijkheid betreffend) niet via het theater overgebracht konden worden, omdat het 

theater nu eenmaal een ijdel en 'vleselijk' tijdverdrijf is: 'Maar is de Comédie evenwel 

niet geschikt om de burgerlijke of natuurlijke deugdt te vertoonen, en wel aannemelijk 

voor te draagen, [...] Deze dingen kunnen alleen door eene verstandige redenkavelinge 

die op de bespiegeling van onzen Geest werkt, voorgedraagen, geensins door uiterlijke 

gebaarden of vertooningen afgebeeldt worden.'23 Het toneel was hiermee in de ogen 

van de predikanten zowel nutteloos- het kon immers 'nog de deugdt nog de ondeugdt 

in derzelver eigen aart vertoonen' - als schandelijk, omdat het alleen een 'geveinsde 

werkelijkheid' op het toneel brengt en daarmee toeschouwers alleen maar in verwar

ring brengt en opzadelt met leugens. Om die laatste reden is het ook nog schadelijk, 

omdat het toeschouwers met een verdraaide werkelijkheid en leugens confronteert.M 

Burman bepleitte uiteraard het tegendeel. Het toneel had in zijn ogen een heel prak

tisch nut. Ten eerste houdt het mensen van de straat en ten tweede brengt het de toe

schouwers allerlei levenswijsheden bij, die praktisch zijn in het dagelijks leven en in het 

voordeel werken van 'de Burgerstaat'. De komedie geeft de burgerman aanwijzingen 

zich op een betamelijke manier in die burgerstaat te gedragen en dient daarmee het 

publieke belang de 'res publica'. De komedie biedt hem een spiegel, die volgens 

Burman 'beschaaft'. De lering van de bijbelse deugden en de afhankelijkheid die de 

mens aan God dient te betonen, horen echter ook in de ogen van Burman niet thuis in 

het theater maar in de kerk: 'De comédie is te vreden, als sy een bezef geeft aan haare 

aanschouwers, van wat dat wel of qualijk staat, als sy als in eenen spiegel vertoont, wat 

gehaat of bemint maakt, wat belagchelijk en sot is, wat tegen de aangenomene manie

re strijd; en soo leert sy in dien sin Burgerdeugden, dat is uitterlijke oeffeningen van die 

daden, die een mensch aangenaam maken, en voordeel in de Burgerstaat geven, en soo 

kan sy een bezef van Burgerpligten en Burgerdeugden, so wy se verstaan, geven, en als 

sy dat grove daar afgeschaaft heeft, laat sy de rest, om deugden te beschouwen [...] over 

aan hoger meesters.'25 

De Utrechtse hoogleraar zag geen mogelijkheden 'algemene deugden' via de komedie 

aan te leren, maar heeft het niet over mogelijke functies van de tragedie. Klucht en blij

spel toonden de toeschouwer in tegenstelling tot het treurspel de werkelijke 'burgerlij

ke' wereld en verwezen direct naar de leefwereld van de toeschouwer, 'de wereld van 

de straat'. In het blijspel De huwelyken staat (1684) van Pieter Bernagie - dat in 1724 in 

Utrecht werd opgevoerd zoals we later zullen zien - staan bijvoorbeeld de huwelijkse 

deugden en ondeugden centraal. In het blijspel speelt een door zijn eigen huwelijk 

gedesillusioneerde vader de hoofdrol die zijn dochter en zoon weigert toestemming te 

geven om te trouwen met hun geliefden. Zijn mening is dat 'Men moet trachten, De 
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Op den 14 September. 1711, 

TWEEDE DRUK. 

Titelblad van P. Bur mans Redenvoering voor 

de comédie, Utrecht, lyn. HUA, Bibliotheek, 

XXB43. 

Kinderen den Huwelyken Staat zo 

zwaarte maaken, als doenlyk is' en 

kortom een huwelijksverbintenis zo 

lang mogelijk moet proberen uit te 

stellen.26 

Tijdens een felle ruzie tussen vader 

en zoon wordt een wedstrijd 

gespeeld met als doel zoveel mo

gelijk positieve en negatieve 

'exempels' van antieke vrouwen te 

noemen. De zoon moet het afleg

gen tegen zijn vader en kan slechts 

twee namen noemen van goede 

vrouwen (Penelope en Alcestis) ter

wijl de vader hem confronteert 

met een hele waslijst van bekende 

femmes fatales en andere boosaar

dige vrouwen (als Medea, Klytem-

nestra en Circe). 27 Verschillende 

adviezen - zoals 'Trouw niet te jong', 'Trouw geen rijke vrouw', 'Trouw niet om het geld' 

- passeren in het blijspel de revue, die in de bewoordingen van de vader gepaard gaan 

met de nodige humor en cynisme. Hoewel de vader uiteindelijk aan beide kinderen toe

stemming geeft om te trouwen, blijft hij van mening dat het beter is 'een Vrije man' te 

blijven: 'Want de Wyven willen toch Voogd zijn, al zou de Waereld vergaan', zodat de 

getrouwde man zijn hele leven slaaf is van de vrouw, aldus de vader.28 

Het blijspel speelt zich kortom af in een herkenbare alledaagse omgeving van het huis

gezin en gaf de toeschouwer praktische levenslessen, zoals in dit geval met betrekking 

tot het huwelijk. Voorbeelden van klassieke figuren worden niet of nauwelijks gegeven, 

of het moet in een meer humoristische en weinig serieus te noemen strekking zijn, 

zoals in het zojuist gegeven voorbeeld. Het treurspel daarentegen had juist de functie 

dergelijke klassieke voorbeelden of historische exempla in alle ernst te presenteren aan 

de toeschouwer en deze in bewondering voor de getoonde heldendaden en geschrok

ken door de getoonde tragiek achter te laten. Voorbeelden uit de klassieke of 'vader

landse' geschiedenis-zich bij voorkeur afspelend aan een hof-en dedaden van hoofd

zakelijk adellijke figuren, moesten zodoende leiden tot 'zedelijke verheffing' van de 

toeschouwer. Deze tegenstelling tussen treur- en blijspel zoals ook Burman die maakte, 

werd in die jaren algemeen gedeeld door literatoren en toneelschrijvers. Burman ver-

Te V T %E C HT, 

By W I L L E M vande W A T E R , Drukket 
der Academie. 1711. 
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weet de predikanten deze twee genres in hun betoog door elkaar te halen. In de ogen 

van de hoogleraar had de discussie over deugd en ondeugd ten aanzien van de komedie 

geen enkele zin, omdat alleen de tragedie in aanmerking zou komen om die algemene 

deugden aan te leren.-1' Uiteindelijk zagen de predikanten inderdaad in dat Burman 

niet pleitte voor de komedie als een leerschool van algemene deugden, maar als een 

leerschool van burgerdeugden, hetgeen bij de predikanten de spottende opmerking uit

lokte dat men in de ogen van Burman het theater zou moeten bezoeken om 'devote 

bewegingen van beleefdheid en hoffelijkheid' aan te leren zoals 'hoe men zijn hoed 

moet afnemen en wanneer wel en wat voor pruik gedragen moet worden.'30 

Opvoeding tot 'prijsweerdige' regenten 

Burman spreekt in zijn redevoering kortom vooral over de functie van het toneel alledaag

se levenslessen bij te brengen aan de stadsburgers. Met deze stadsburgers doelt Burman 

op iedere inwoner van de stad, van welke afkomst, rang of stand dan ook. Iedereen kan 

baat hebben bij de 'leringen' die de komedie de toeschouwer biedt. Aan het einde van de 

redevoering vermaant hij ook zijn studenten, toch eens vaker naar het theater in plaats 

van naar de kroeg te gaan, zodat zij zich zouden ontwikkelen tot 'prysweerdige regenten': 

'Zo zultget'huis komende, geen geest, die door al teveel inspanningen is dof geworden, 

geen lomp en onbeschaefde manieren, uwe ouders vertoonen, maer een ziel die door 

voortreffelyke geleertheid beschaefd is, en een fraye welgemaniertheid, en gylieden zult 

t'eeniger tyd niet alleen nuttige Borgers en Leden onzer Staet, Academie of Kerk worden, 

maer voortreffelyke en prysweerdige Regenten, en Oversten des Volks.'31 

Het toneel kweekt dus niet slechts brave burgers, maar ook toekomstige regenten en 

leert hen alvast de gebruikelijke en beschaafde omgangsvormen en welgemanierdheid. 

Behalve voor de regent in opleiding had het vroegmoderne toneel in de ogen van 

Burman zeker ook een functie als leerschool voor de bestaande bestuurlijke elite. 

Heroïsche vorsten en klassieke helden tonen op het toneel door hun goed beleid en hel

dendaden hoe bestuurders ook in moeilijke omstandigheden de welvaart van het volk 

en de politieke vrijheid voorop moeten stellen en intern maar ook naar anderen toe 

tegen machtswellust ('staatszucht') dienen te strijden. Tevens biedt het toneel de 

'gewone toeschouwers' de mogelijkheid om het beleid van hun bestuurders te toetsen 

aan het handelen van politieke helden op het toneel.32 

Het mag niet zeer opmerkelijk heten dat Burman slechts in beperkte mate op deze 

functie van het toneel ingaat. Voor de Utrechtse situatie was een verhandeling over 

'het nut' van de tragedie niet relevant, omdat het repertoire van de theatertroepen 

toch overwegend bestond uit blijspelen. In een stad als Amsterdam was het theater 

veel meer dan in Utrecht geworteld in de stedelijke bestuursstructuur, zodat bijvoor

beeld jaarlijks in december een besloten voorstelling voor de Amsterdamse burgemees

ters werd georganiseerd. De functie van het toneel als deugdenspiegel voor de stadsre-
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genten keert regelmatig terug in de Amsterdamse theoretische geschriften over het 

toneel uit de zeventiende en achttiende eeuw. " 

In Utrecht zijn er slechts enkele voorbeelden bekend van speciale voorstellingen die 

bestemd waren voor de Utrechtse magistraat. In dit artikel zal voornamelijk worden 

ingegaan op de vraag of in Utrecht toneelvoorstellingen tijdens de jaarmarkt niet 

alleen de gewone bezoeker maar ook de Utrechtse bestuurders een 'deugdenspiegel' 

voorhielden, waarin zij hun eigen handelen konden spiegelen aan dat van (politieke) 

helden uit het verleden. Daarbij staan twee opvoeringen van de theatertroep van Van 

Rijndorp centraal. Ten eerste de speciale voorstelling die in 1719 georganiseerd werd 

voor de Utrechtse burgemeesters en de vroedschap, waarmee de toneeltroep dat jaar 

het toneelseizoen afsloot. Een andere voorstelling voor de burgemeesters vond plaats 

in 1728. De toneeltroep van Van Rijndorp stond dit keer onder leiding van Jacobs doch

ter Maria van Rijndorp. Evenals haar vader in 1719 had gedaan, fêteerde zij de Utrechtse 

magistraat op een gelegenheidsopvoering als dank voor de toestemming in Utrecht te 

hebben mogen optreden. 

'Spiegel van de vrijheid' 

We keren even terug tot Jacob van Rijndorp die op 29 maart 1712 voor de tweede keer 

toestemming van de Utrechtse vroedschap kreeg om tijdens de jaarmarkt toneelvoor

stellingen te organiseren.34 Het is onzeker of Van Rijndorp in dat jaar ook een besloten 

opvoering heeft verzorgd voor de Utrechtse magistraat. Het is goed mogelijk dat de 

burgemeesters zich vanwege de felle kritiek uit kerkelijke hoek enigszins op de achter

grond hielden en er daarom niets bekend is van een speciaal 'onthaal' van de burgerhe

ren door de toneelspelers uit Leiden en Den Haag. Wel werd de opening van dit'toneel

seizoen' in Utrecht gevierd met een toneelspel dat de vredesonderhandelingen in 

Utrecht als thema heeft: Europa verkwikt op 't gezicht der vrede : tooneelspel, hebbende 

gestrekt tot eene inwijdinge van den Nederduitschen Schouwburg te Utrecht : versierd 

met zangen, danssen en vlieg-werken. Het stuk was geschreven door Jan Jacob 

Mauricius, een advocaat uit Den Haag, die als auteur vaker betrokken zou zijn bij 

opvoeringen door de toneeltroep van Van Rijndorp.35 

De titel van dit gelegenheidsspel doet ten onrechte vermoeden dat er daadwerkelijk 

een Schouwburg was opgericht op het Vredenburg. De diplomaten en onderhandelaars 

die in Utrecht het toneel bezochten, werden evenals de andere bezoekers van het 

toneel op de kermis echter niet ontvangen in een staand theater maar in een tijdelijk 

voor dit doel opgerichte 'tent'. We weten niet hoe deze 'tent' er in het jaar 1712 heeft 

uitgezien, maar het woord tent zal in dit geval geduid hebben op een houten construc

tie of'barak'van beperkte afmetingen die diende als tijdelijk toneel.'"Op de afbeelding 

op blz. 57 is een latere uitvoering van een dergelijke toneeltent te zien zoals die in de 

tweede helft van de achttiende eeuw op het Vredenburg heeft gestaan. 
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Dit gelegenheidsspel dat werd opgevoerd naar aanleiding van de vredesonderhande

lingen, heeft een zeer algemene strekkingen is in feite inwisselbaar met andere toneel

stukken die de toneeltroep van Van Rijndorp in Den Haag en Leiden liet opvoeren naar 

aanleiding van de vredesonderhandelingen, bijvoorbeeld in het jaar van de Vrede van 

Rijswijk (1697). '"Opvallend is wel de uitgebreide lof die 'de Vrede' in het stuk uitspreekt 

over de stad Utrecht en zijn inwoners: 

'Een stad, rondom vermaard door haaren vruchtbren grond, [..] 

Maar boven alles door een heerelyk getal 

Van wyze mannen, wieronsterfelyke naamen 

De nyd en afgunst zelf beschaamen 

Wier onbepaalde lof voor eeuwig leeven zal.' 

Deze symbolische 'opening' van de Utrechtse Schouwburg door de Vrede, begeleid door 

het gezang van de Vechtnimf als huldiging van de stad en haar inwoners, was waar

schijnlijk ook bedoeld als 'charmeoffensief', mede in de richting van de Utrechtse stads

bestuurders. De strijd tussen Burman en de predikanten was in 1712 immers nog in volle 

gang, en wilde Van Rijndorp ook in de toekomst nog in Utrecht kunnen optreden, dan 

was het van groot belang het toneel in het algemeen en zichzelf in het bijzonder bij het 

Utrechtse bestuur in positieve zin onder de aandacht te brengen. 

Of Van Rijndorp hier daadwerkelijk in slaagde, weten we niet. In elk geval zou het nog 

zeven jaar duren voor zijn toneeltroep in de Domstad terugkeerde. Als dank voor deze 

hernieuwde toestemming verzorgde Van Rijndorp een besloten opvoering voor burge

meesters en vroedschap aan het einde van de jaarmarkt op 28 augustus 1719. 'Ter ont-

De Vecht nabij Utrecht met links het huis Roosendaal. Afbeelding uit: Daniël Stopendaal, De Zegepraalende 
Vecht, Amsterdam 7779 HUA, Top. Atlas, 177-6. 
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haal der Ed: Achtb: Heeren Burgemeesteren en Vroedschappen der Stadt Utrecht' werd 

die dag het Amsterdamse toneelstuk Arminius, beschermer der Duitsche vryheid van 

Pieter Bernagie uit 1686 opgevoerd, voorafgegaan door een Voorspel dat speciaal voor 

deze gelegenheid door Van Rijndorp geschreven was.38 

Het stuk van Bernagie beschrijft het verzet van Arminius, opperbevelhebber van de 

Germaanse troepen, tijdens de Romeinse overheersing in 'Duitsland'. Arminius wil zich 

als Germaans veldheer verzetten tegen de Romeinen en hun aanvoerder Germanicus. 

Zijn schoonvader Segestes, een Germaanse prins, heeft echter een pakt gesloten met 

de Romeinen. De broer van Segestes probeert Arminius over te halen zijn verzet op te 

geven, evenals zijn oom die zich bij de Romeinen heeft aangesloten. Arminius geeft 

echter niet op. Zijn geliefde Hercinia wordt vervolgens gevangengenomen door de 

Romeinen, hetgeen Arminius ertoe brengt onder vrijgeleide met Germanicus over haar 

vrijlating te onderhandelen. Germanicus waardeert Arminius' moed en uiteindelijk 

wordt de strijdbijl begraven. 

In het Voorspel van Van Rijndorp wordt vooruitgewezen naar de thematiek van het 

treurspel van Bernagie. De Vecht en twee stroomnimfen beschrijven de schoonheid en 

welvarendheid van Utrecht en het goed bestuur van de Utrechtse magistraat. Ten slot

te verschijnt Apollo op een wagen in de lucht en kondigt het spel aan dat de burge

meesters getoond zal worden. Apollo roemt de oorlogsmoed van Arminius, zijn kloek

moedigheid, dapperheid en edel streven naar de Bataafse vrijheid: 

'De Bataviers, wiens vryheid hy bewaard, 

die roemen zynen lof met duizend duizend monden. 

Geen schat, hoe groot, die met de vryheid evenaard. 

Ik heb dees Spiegel van de Vryheid, waard te kroonen, 

Want die de Vryheid schraagd, en steund, en onderhoud, 

Het allerliefst een stuk van dezen zin beschoud.'39 

De boodschap van Apollo is duidelijk. Goede bestuurders zullen evenals Arminius met 

alle moed van de wereld moeten strijden voor het behoud van de Bataafse vrijheid. De 

volharding van Arminius en zijn koppigheid in het streven naar zijn politieke doel dien

de als een spiegel voor de Utrechtse regenten. Arminius toonde de regenten hoe zij in 

tijden van nood de vrijheid van het vaderland voor ogen dienden te houden en daar

voor moesten blijven strijden. 

Arminius op zijn beurt beroept zich weer op voorbeelden van Romeinse oorlogshelden 

die zijn eigen verzet tegen de Romeinen moet rechtvaardigen: 

'En zou Germanie niet vrystaan alle krachten, [...] 

Kloekmoedig voor te staan; in 't werk te stellen? dit 

Leert ons het voorbeeld der doorluchtigste oorlogshelden. 

Zie Brutussen, de Schipioos; zy stelden 

Zich zelfs tot Baakens, en wy volgen op dat licht. 

Wat hebben zy niet voor hun Vaderland verricht?' 
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De grote held van het stuk is kortom Arminius die 'Duitsland' wil bevrijden van de tiran

nie van de Romeinen, maar ook Cermanicus diende als eerlijke tegenstander tot voor

beeld voor de stadsbestuurders. Eerlijkheid en deugdzaamheid staan altijd voorop, ook 

in de strijd tegen de vijand. Dit laatste geldt niet voor Segestes, die wraakzuchtig is en 

Arminius wil neersteken als deze het kamp met een vrijgeleide binnentrekt. Germanicus 

weet hem hiervan te weerhouden en wijst hem terecht. Zijn waardering voor Arminius, 

als eerlijke en moedige strijder is groter dan voor zijn bondgenoot Segestes: 

'[...] die hier wil Triompheeren 

Moet dies rechtvaerdigheid, en alle deugden eeren. 

Hy moet steeds hooren, na het geen de reden zegt, 

Ook in het midden van het hevigste gevecht; 

En laaten die alom 't bloeddorstig zwaart bestieren. 

Dan zal een schoone kroon zyn heerlyk hoofd lauwrieren, [...]''" 

'De Nederlandse Maagd die het Geloof beschermt en het Geweld overwint', Olieverf schilderij op doek door 
Willem Doudijns, 1667. Dit schilderij is als schoorsteenstuk afkomstig uit de raadskamer van het Utrechtse 
stadhuis. Centraal Museum, inv.nr 2331. Foto en copyright Centraal Museum, Utrecht. 
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In Apollo's dankzegging aan het einde van Van Rijndorps Voorspel wordt een direct ver

band gelegd tussen Arminius en de Utrechtse magistraat. De strijd van Arminius herin

nert de Utrechtse bestuurders aan het belang de vrijheid van de stad Utrecht te 

beschermen tegen mogelijk gevaar van buitenaf. Een gevaar dat in die jaren overigens 

niet actueel was, omdat de Republiek tussen 1713 en 1740 niet in een oorlog verwikkeld 

was. Apollo riep de burgemeesters natuurlijk niet op om de strijd aan te gaan en dap

perheid te tonen, maar eerder om onrust en oorlog te vermijden door verstandig beleid. 

Apollo spreekt de hoop uit dat de Utrechtse burgemeesters ook in de toekomst steeds 

de welvaart van de burgers zullen laten bloeien evenals de vrede en de eendracht in de 

stad. De burger zal dan 'veilig slapen' in de vaste overtuiging dat 'onbezweeken, Voor 't 

nut van 't Landt een reeks Arminiussen spreeken.'41 In het Voorspel looft een van de 

stroomnimfen de Utrechtse bestuurders, de 'braave Mannen, die gebooren Tot heil van 

Staat en Stad, de eigenbaat versmooren.',2 De burger moest gerust kunnen slapen, 

wetende dat de stadsbestuurders niet eigenbelang en onderdrukking voorop stelden, 

maar regeerden in het algemeen belang van de stad. 

In de Utrechtse raadkamer hing vanaf 1667 een schilderij van Willem Doudijns met de 

titel De Nederlandse Maagd die het Celoof beschermt en het Geweld overwint. Dit schil

derij zou eveneens beschouwd kunnen worden als een 'regentenspiegel' die oproept 

tot verdediging van de politieke vrijheid. 4' Zoals de maagd zich opwerpt voor de 

bescherming van de vrijheid van geloof en vrede, zo zouden ook de Utrechtse bestuur

ders dat ideaal moeten nastreven. Meer dan het toneelstuk van Bernagie en het 

Voorspel van Van Rijndorp, herinnert dit schilderij expliciet aan de Opstand in de 

Nederlanden. Opvallend is dat in het Voorspel niet verwezen wordt naar deze godsdien-

stig-politieke context van de Opstand, waarin de 'Bataafse' of 'Duitse' vrijheid toch 

vaak geplaatst werd. In Van Rijndorps Voorspel ontstaat de politieke vrijheid door uit

roeiing van 'eigenbaat' en door goede verzorging en bescherming van de onderdanen, 

de stadsburgers, wier belangen kloekmoedig onder het vaandel van diezelfde 'politieke 

vrijheid' verdedigd moeten worden. Het zijn algemene adviezen aan stadsregenten die 

slechts indirect verband houden met het verleden van de Republiek en zich meer rich

ten op de politieke praktijk van alle dag. " 

Spiegel van vaderlandsliefde 

19 april 1728 kreeg Maria van Rijndorp, directrice van de Haagse en Leidse 

Schouwburgen, 'permissie om geduerende de aenstaende Jaermerkt van Julii tot in't 

laetste van Setember 1728 toe met hare Compagnie Comedianten te vertonen en spee-

len eenige niet aenstootelijke zoo treur= blij= als kluchtspeelen zoo als anno 1724 heb

ben gedaen'.4" Zoals reeds vermeld, was Maria een dochter van Jacob van Rijndorp. Zij 

trok evenals haar vader met een toneeltroep langs steden om tijdens jaarmarkten en 

kermissen voorstellingen te verzorgen. Het was het tweede bezoek van Maria van 
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'" 

'De Gerechtigheid', Olieverf schilderij op doek door Jacobus Buijs, 1756. Dit schilderij is als schoorsteenstuk 

afkomstig uit de gerechtigheidskamer van het Utrechtse stadhuis. Centraal Museum, inv.nr 2553. Foto en 

copyright Centraal Museum, Utrecht. 
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Rijndorp aan Utrecht, zoals blijkt uit de vroedschapresoluties. Over mogelijke opvoerin

gen voor de Utrechtse magistraat tijdens het eerste bezoek in 1724 is niets bekend. Ook 

over het precieze repertoire van de toneeltroep in 1724 en 1728 is weinig bekend, behal

ve dan dat de troep niet alleen komedies (blij- en kluchtspelen) vertoonde, maar ook 

treurspelen. De titel van een van deze treurspelen is ons overgeleverd: Brutus en zyner 

Zoonen Treurspel van Pieter Merkman.46 Het stuk werd op 27 augustus 1728 speciaal 

opgevoerd voor de Utrechtse burgemeesters en vroedschap als dank voor de opnieuw 

verleende toestemming tot het spelen. 

Van dit bijzondere 'onthaal' van de Utrechtse magistraat is een aankondigingbiljet 

bewaard gebleven, geschreven door de toneelspeler en -dichter Jan van Hoven, leerling 

van Jacob van Rijndorp met daarop een welkomst- en nawoord gericht aan de stadsbe

stuurders.47 Evenals in het zojuist behandelde Voorspel wordt in deze aankondiging vrij 

uitgebreid stilgestaan bij de functie van het toneel als deugdenspiegel voor de 

Utrechtse regenten. Van Hoven begint zijn welkomstwoord aan de stadsbestuurders 

met een uiteenzetting over de geschiedenis van het toneelspel als regentenspiegel. 

Evenals Burman verwijst hij naar het feit dat ook de regeerders van het oude Rome 

regelmatig het toneel bezochten. Maar behalve als deugdenspiegel voor deze bestuur

ders, diende het toneel ook als spiegel voor ieder mens, ongeacht welke rang en stand, 

om te zien hoe zeer het leven, ook dat van vorsten en hooggeplaatste personen, ver

gankelijk is en hoe snel het noodlot de mens van het ene op het andere moment met 

grote problemen kan opzadelen: 

'Men heeft de Heerschers van 't wyd uitgestrekte Romen, 

In vroeger eeuwen, zien in 't prachtig Schouwspel koomen, 

Die groote Vorsten zo ontzag'lyk door 't heelal, 

Verschaffen ons noch stof, hoe dat het slings geval, 

Hunn' Staaten heeft ontroerd ten trots van Keizers Kroonen, 

Het geen wy dagelyks den volken noch vertoonen, 

Daar elk kan leeren, zo hy slegts maar leeren wil, 

Dat all' het ondermaansch draait op een losse spil.' 

Dit keer dient het handelen van de Romeinse consul Lucius Junius Brutus als spiegel 

voor de Utrechtse regenten. De toneeltroep vertoonde het treurspel van de Haarlemse 

dichter Pieter Merkman BRUTUS en zyner ZOONEN uit 1725 samen met het blijspel De 

huwelijkse staat (Pieter Bernagie, 1684). Het treurspel beschrijft de totstandkoming van 

het doodsvonnis dat Brutus uitroept over zijn twee zonen Titus en Tiberius. Na het ver

drijven van de tiran Tarquinius uit Rome regeren de consuls Brutus en Kollatyn over de 

stad. Een afgezant van Tarquinius, Mezentius, verblijft nog steeds in Rome en het lukt 

hem de zonen van Brutus over te halen samen te zweren tegen Brutus om hun vader 

ter dood te brengen. Tiberius is heimelijk verliefd op de dochter van Tarquinius, 

Tarquinia, wat hem er toe beweegt Tarquinius te steunen in zijn poging Rome te her

overen. Titus, die verloofd is met de dochter van Kollatyn (Kollatina) aarzelt, maar wordt 
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door Tiberius en Mezentius overgehaald mee te doen in hun samenzwering. Het drietal 

wordt echter bespied en verraden. Brutus besluit zijn twee zonen vanwege het verraad 

ter dood te brengen en plaatst zo het staatsbelang boven zijn persoonlijke leven. 

Het is deze moedige daad van Brutus die als voorbeeld moest dienen voor de stadsre

genten. In zijn 'onthaal' spreekt Van Hoven tot de vroedschappen en burgemeesters die 

de opvoering bijwonen: 

'Het is held Brutus die zyn eige bloed niet spaard, 

En Romens vryheid komt het allerhoogst te schatten. 

Geen bloed, geen zelfsbelang, kan op zyn ziel iets vatten, 

Schoon de ingeschapene aard voor 't bloed der Kind'ren pleit. 

's Lands rustverstoorders zyn gerechte straf bereid.'!8 

De standvastigheid waarmee Brutus voet bij stuk houdt en trouw is aan het vaderland 

diende als 'spiegel' voor de wijze waarop ook de Utrechtse bestuurders ten nutte van 

het vaderland de stad behoorden te besturen: 

'Dit stuk verstrekt met regt een spiegel aller grooten; 

Een dierb're spiegel, daar 's Lands Regters, bondgenooten 

Van eere, en trouwe, en deugd, met heldere oogen zien, 

Wat dat'er is gedaan, en wafer moet geschiên, 

ten nut van 't Vaderland. Het komt ons klaarte leeren, 

Hoe ieder moet zyn Land beschermen, vieren, eeren.' '9 

De Utrechtse bestuurders kregen met het toneelstuk van Merkman inderdaad een aan

grijpend en dramatisch voorbeeld van 'vaderlandsliefde' voorgeschoteld. De spanning 

in het stuk wordt gecreëerd door de twijfel waardoor Brutus wordt gegrepen op het 

moment dat hij een oordeel moet uitspreken over zijn zonen, een twijfel die hem -

zoals Van Hoven het omschrijft - doet 'zidd'ren, gants ontsteld'. Deze zelfstrijd en twij

fel verliezen het echter van zijn standvastigheid en liefde voor het vaderland. Liefde 

voor het vaderland betekent hier besturen en recht spreken in het algemeen belang 

van het volk, zoals Brutus het ook zelf omschrijft nadat de burgerschap van Rome heeft 

ingestemd met het doodsvonnis: 

'[...] het Recht gaa zynen gang. 

De Liefde voor 't Gemeen, geen Bloed, geen zelfbelang. 

Staat boven, 't Zwaarst weeg 't zwaarst. Alle uitvlucht is verbooden.'50 

Ook in zijn woede-uitbarsting tegen Kollatyn, die in het vierde bedrijf plots zegt te twij

felen over de zin van het doodsvonnis en zijn medeplichtige neven wil sparen, spreekt 

Brutus van deze tegenstelling tussen het belang van het volk en het eigenbelang. 

'Brutus' offer is het grootste, maar in zijn ogen nog steeds minder groot dan het belang 

van 'de vrijheid': 

'Myn aandeel is het grootste! 

Maar grooter noch 't belang der Vryheid die gy quetst. 

Of staan we aan 't roer van eige of van 't Gemeenbest?"1 
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Als haar wel Ed: niet haare tegenwoordigheid geliefde te vcreeren, het 

vertoonenvan , - B R U T U S en -zyner Z O O N E N TreurfpcJ. 
Door den Heere P- Merkman , 4e Jonge. ' Noit alhier vertoond. 

Beneffens de H U W E L Y K H STAAT VoornaamRlyfpéï, 
Op den 

* twee paar Jaarei., zien wy weer dien dag gebooren, 

p D a t g y , Q A e n r o r m Lï.aad, oss gunltiglyfc komt huaieti., 

3' Fm wy .1 mogen yp een groots too necî banket 

üó th i a l t n , 't geen u wort voor hei gezicht gezet, 

Üntiaft Stads C* pi tooi van zojge en -bezigheden, 

En wi l t , nu gfW-; kernt in onze 

- W i e « i'rvltód jry:0hs raïïa'-gï'""" "* 

Met ernft befchouwen 't geen wy voeren ten Toöneelj 

»an zya wy ruim voldaan, en sullen aityd trachten , 

T G tooeen door de "daad, hoc hoog we uw' gtmßcn achten, 

't Tooncel is niet onnut âl wort het wc! yerfmaad -, 

f Gebruik o!' miifaj.uk manke veel zaakcii goed of kwaad. 

Mei] ktxïcda iieericScrs van \ wyd uir^fVckte hosiers, 

In vroeger « u w e n , sien in t prachtig Schouwfpel koomcri, 

gi te Vetten zo antzag-lyk door 't beeUi, 

Verichafïea ows noch.jtof, hoc dat het flirtgs gevai, 

H u an* Stuten heeft ontroerd ten trois n a Keizers Kroonen, 

H e t geen wy dagcl jfc den vuikm noch verwonen. , 

Daar etk kan ieerec, zo b j flegts maat fceren wil . 

Dat all* bet onderroisnfch draait op een bffe fpif. 

Befchout dien Brttcus dan , die door tyn heldendaad eu, 

Met goud geboekt ïtaac, op de uarkemeote bitden 

ïYuCHUUlS 1 7 2 8 

Oei Roomicue monarchy, mr ' luifter uitgebreid. 

%i wert het lof der deugd alle eeuwen dn ar verfpVeid. 

Ziet Brutus in zich zelf zyn zcifitryd ecm vef-oanen, 

welk een moeite hj? in 't ßraften zyner zoonen 

dat natuur, en doodftraf, met geweld, 

•IlöPijBrvöoird-docrt 't riiJ!:c,i, ..- i.i., 0.1; IJ-.-M. 

' ' * : [ : -'-^ Ueier d-.-.o; een «nweerhui getto :i-.-:i , 

J is -4«Hgt , hoc z «-aar vaa kruin, ter aarde neer te ploifcn. 

Hé t is held Brutus die zyn cigc bloed nici fpaara, 

E R Romcns vryheid komt het al lei hoog ft cc (chatten. 

Geen bloed, geen zclfsbclang, kan op zyn zie! iets vat-en , 

Schoon de ingcfL'haDcneaard voot 't bloed det Kind'ren pleit. 

's Lauds rulti'crftoorders zyn gerechte ftraf betcid. 

Dit (tuk ver Strekt met regt ecu fpiegrl aller g i w . c n , 

Ëea dierb're fpicgei, daar 's Lands Reg t en , bondgenooten 

Van cete , en trouwe, en deugd, met heidere oogen zien , 

W « dat'et U gedaan, en wat'cr moer gefchii.i, 

Ten nut van ' t Vaderland. H e : komt ons k l « , ie kuren, 

Hoc ieder Moet gyn Eau ; ]>:.ùlu-;:::;'••>., vicirn , •-. ~-,i. 

Awfchouwt het Beeren van 7.0 braaf een Stamen aard, 

Het is uw aandacht , 6 beroem io Vroed füup wij.nl. 

D A N K B A j A R I I E I D 
Aan. de zelve Heeren na 

S Y- zyn u dier verplicht, wet Ed'ie Burgerheeren , 

| VVyl gy ons guflttiglyk uw byasjn komt ye r« f cD, 

a En hebt aandachtiglyk ons Treurfpc! aangehoord 

W y boopea dar het u hreft cenigzmts b tkoo r f , 

H£n j.m uwe Achtbaarheid vernoeging kunnen geevEO, 

Zo Bru;us ongeval, _zo ftraks verbeeld naar ' t leeven, 

IJ heeft geraakt, geen nood , T h d y a zal terfiond, 

Die mededogenheid, die vêtlche en zagte wond, 

Vcrdryven, door een reeks van boenende aardigheden; 

XJeo Huweiykcn Staat, gelyk het gaat- ontleden, 

r vertoonen van liet Ticuripe 
/ . dietlicn ibsc te rcgt_beiceftfc 

eert' goed , en geen kwaacvvcoibcclJ,. geefe'' '* 

wenfehen dat uw 5taat tot 's Wacrelds eïn<. rnag bloeien; 

fchrand're ilrutiiilen de dwing'andy befnoeicn. 

Die onder ecnen naam van Vroeiifcriap, ieders nut 

Betrachten, en het l a n d vjrftrckkcn ccticii l'.;:t. 

-Leeft üceds roemruchtig, W*»met glorie uwc Jaatcn, 

De AiKcgesiaat r:!<iet u-vopr or.hcil iteets bewaaren. 

W) hoepen , als de :vJ zv.'.ks toelaatïc gefchicn, 

ï)ees Achtb'rcn Raad cena weer op de cigc *ys te zien. 

J: V: H C VEIN. 

'Ter onthaaitnge van de Ed: Groot Achtbaare Heeren Burgemeestereren en Vroedschappen der stadt Utrecht'. 

Het biljet met daarop de tekst van Van Hoven geschreven voor het onthaal van de burgemeesters en vroed

schappen tijdens het optreden van de toneeltroep van Van Rijndorp in IJ28. Koninklijke Bibliotheek, signatuur 

258 C 47. 

Het blijspel De huwelyken staat dat de toneeltroep na het treurspel vertoonde, was 

allereerst bedoeld als vermaak en gaf daarnaast wat aanwijzingen van meer praktische 

aard over het belang van een goed huwelijk en functioneerde zoals we eerder zagen 
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geheel volgens de opvattingen van Burman als een spiegel van 'burgerdeugden'. Een 

algemene levensles, die Van Hoven nog kort aan de vroedschappen en burgemeesters 

mee wil geven, luidt dan ook: 

'Gelukkig is hy, die dien staat [het huwelijk, KvdH] te regt beleeft, 

En anderen, een goed, en geen kwaad voorbeeld, geeft.'52 

Zijn woord van dank eindigt echter met een verwijzing naar het treurspel dat hij nu 

direct betrekt op de regenten zelf. Niet alleen Brutus, ook de Utrechtse regenten moe

ten de 'res publica' boven alles plaatsen en zo uiting geven aan hun liefde voor het 

'vaderland': 

'Wy wenschen dat uw Staat tot 's Waerelds eind mag bloeien, 

Daar schrand're Brutussen de dwinglandy besnoeien, 

die onder eenen naam van Vroedschap, ieders nut 

Betrachten, en het Land verstrekken eenen stut.'53 

Conclusie 

Nadat de Utrechtse vroedschap in 1711 aan de toneeltroep van Jacob van Rijndorp toe

stemming had gegeven voor het opvoeren van toneelstukken tijdens de kermis, ont

spon zich een kleine 'toneelstrijd' tussen de hoogleraar Burman en enkele predikanten. 

Een belangrijke functie die Burman het toneel en dan in het bijzonder het blijspel toe

dichtte was de aangename wijze waarop een toneelstuk de toeschouwers praktische 

levenslessen kon geven. Enkele jaren na deze toneelstrijd in 1719, toen Van Rijndorp 

Utrecht nog eens met zijn toneeltroep aandeed, werd tijdens een gelegenheidsvoor-

stelling voor de regenten het toneel tevens gepresenteerd als een geschikte 'deugden-

spiegel' voor de stadsregenten zelf. De opvoering van het toneelstuk Arminius maakt 

deze functie van het treurspel concreet doordat Van Rijndorp de bestuurlijke moed van 

de Utrechtse bestuurders spiegelt aan die van Arminius als bevrijder van het 

'Germaanse' volk ten tijde van de Romeinse overheersing. 

In 1728 bezocht zijn dochter Maria van Rijndorp Utrecht met een toneelgezelschap 

waarbij het treurspel Brutus en zynerzoonen werd opgevoerd. Ook dit keer functioneer

de het toneel als een 'regentenspiegel' voor de Utrechtse magistraat. Brutus' handelen 

toonde hen de standvastigheid, gemeenschapszin en vaderlandsliefde die een regent 

nodig heeft om zijn stad goed te kunnen besturen. Het regelmatige bezoek van de 

toneeltroepen uit Den Haag en Leiden in deze jaren laat zien dat de Utrechtse bestuur

ders 'toneel' als nuttig en leerzaam tijdverdrijf nu ook op zichzelf van toepassing lieten 

zijn. De Utrechtse magistraat liet zich niet alleen 'onthalen' en bezocht een toneelvoor

stelling, maar was kennelijk ook zelf overtuigd van het feit dat toneelvoorstellingen 

niet alleen hoefden te 'vermaken' maar ook konden dienen als reflectie op hun eigen 

handel en wandel. 
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