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TRIOMF VAN NEDERLANDT

Hoe zathet ook al weer met de Vrede van
Utrecht? Om eerlijk te zljn heb ik het zelf
moeten opzoeken: een vredesverdrag, dat in
q'r3niet alleen een einde maakte aan een

groot internationaal conflict, maar ook aan de

Nederlandse Gouden Eeuw. Dus eigenlijk een

vrede om te vergeten, althans vanuit nationaal
perspectief. Maar in het buitenland weet men
het nog wel. Reden voor de bestuurders van
Utrecht om de 3oo"t" verjaardag van hun vrede
aan te grÜpen teneinde stad en provincie
internationaal op de kaart te zetteî.

had vlak voor zijn dood de kleinzoon van de Franse

koning Lodewijk XIV als zgn opvolger aangewezen.

l4.aar zo'n verbintenis van de Franse en Spaanse

kronen was een nachtmerrie voor de rest van Eu-

ropa. Frankr¡k was al het machtigste land van het

continent en de politiek van Lodewrjk XIV ken-

merkte zich door expansiedrift. In de Nederlandse

Republiek herinnerde men zich maar a1 te goed het

Rampjaar t6Tz,waarin Lodewgk het land b¡na van

de kaart had geveegd.

De Habsburgse keizer Leopold kon ook rechten

op de Spaanse kroon laten gelden. H¡ eiste de

kroon op voor zljn zoon en vond medestanders in
Groot-Brittannië en de Nederlandse Republiek.

Ze sloten intTot in Den Haag de Grote Alliantie,

waartoe ook Denemarken, Pruisen, Portugal en

Savoye toetraden. Het was e€n gelegenheidscoalitie

waarvoor vooral Willem III, als koning van Engeland

en tegeh;kertijd stadhouder van Holland en andere

Nederlandse gewesten, had ge¡verd. Beieren koos

de kant van Frankr¡k en Spanje. Zo stonden twee

machtsblokken tegenover elkaar van ongeveer gelijke

militaire sterkte Meer dan een decennium lang

zou er oorlog worden gevoerd in tal van gebieden

in Europa: de Zuidelqke Nederlanden, Spanje,

Frankrr¡k, Duitsland, Italië en Hongartle.

Voor Nederland, dat binnen de alliantie de grootste

legermacht inzette, betekende de Spaanse Succes-

sieoorlog een enorme militaire inspanning. Welis-

waar verliep de oorlog niet ongunstig, maar uiteinde-

l¡k werd de Republiek door de Britse bondgenoten

diplomatiek afgetroefd. De Britten maakten geheime

afspraken met de Fransen en gingen er in Utrecht
met de buit vandoor. De gastheren konden slechts

beteuterd toek¡ken. Het was zoals de Franse onder-

handelaar Melchior de Polignac tegen de Nederlan-

ders zei: 'Men onderhandelt bij u, over u, zonder u.'

De Republiek had alleen het vege l¡f gered. Men had

Frankr¡k op afstand weten te houden, maar tegen

zeerhoge kosten. De Gouden Eeuw was definitief
voorbrl.
Desondanks trachtte de Nederlandse overheid

de Vrede van Utrecht aan de eigen bevolking als

Er konden links gelegd worden met Europa, cul-
turele diplomatie en postkolonialisme. Dat leverde

mooie evenementen op, al bleek de kandidatuur

voor Culturele Hoofdstad van Europa te hoog

gegrepen. Maar niet getreurd. Ik beschouw zo'n

viering alt¡d als een aanleiding om de archieven in
te duiken op zoek naar de muzikale dimensie van

de te herdenken gebeurtenis. De Vrede van Utrecht
bleek meer sporen in de toenmalige muziek te heb-

ben nageiaten dan ik had verwacht: ruimschoots

voldoende materiaal voor een cd en het muziekpro-
gramma dat Camerata Trajectina op t september in

het Festival Oude Muziek brengt. Het is bovendien

zeer aantrekkeh.¡ke muziek.
InqSwas Utrecht ruim een jaar lang het diploma-

tieke middelpunt van de wereld. Een bont gezel-

schap van diplomaten en hun gevolg had zich neer-

gelaten in de wat stijve provinciehoofdstad om te

onderhandelen over een vredesverdrag dat een einde

moest maken aan de Spaanse Successieoorlog. B¡

dit even ingewikkelde a1s bloedige conflict waren een

groot deel van Europa en zelfs delen van koloniaal

Amerika betrokken. Voor toenmalige begrippen sloot

de Vrede van Utrecht een wereldoorlog af.

DE SPAANSE SUCCESSI EOORLOG

De ellende was in tToo begonnen toen de Spaanse

koning Karel II kinderloos stierf. Deze door inteelt

gehandicapte telg van het Habsburgse geslacht
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Anoniem,Dezeeslagb!Vígo,4oktoberryoz,EngelseenHollandseschepenvarendeBaaívanVígobinnen,co t7o5(RijksmuseumAmsterdam)

en Menno van Coehoorn, een internationaal

befaamde vestingbouwkundige. Wonderlgk is dat

meiodieën van kamp konden velwisselen. Zo was

de muziek van de Mars van BluÍlers oorsPronkelijk

gecomponeerd voor de gemaal van de Britse

koningin, een verHaard tegenstrever van de Fransen.

Als componist staat de Engelse organist Jeremiah
Clarke te boek.

Al deze melodieën zijn eenstemmig genoteerd, a1

zu11en vele een meerstemmige oorsprong hebben.

Ten behoeve van de opname en de uitvoeringen heb

ik ze meerstemmig gearrangeerd, meestal voor drie

stemmen, zoals ze vermoedel¡k werden gespeeld

aan het begin van de achttiende eeuw. De liede-

ren en 'instrumentaaltjes' hebben we vewolgens

chronologisch gepresenteerd, zoals eerder in het

Geuzenkedboek gebeurde. Zo ontstond een muzikale

geschiedenis van de Spaanse Successieoorlog vanuit

Nederlands perspectiel met een nadruk op de geal-

lieerde successen.

VREDESMUZIEK

Ook de Vrede van Utrecht leverde muziek op. In
Nederland was er weliswaar geeî Hände1 die een

triomfantel¡k :JtrechtTe Deumvoor de Engelse

koninkl¡ke familie componeerde, maar we1 een r¡ke,

brede liedcultuur waarin de vrede werd bezongen.

Zoals gezegdwerd het verdrag ook in Nederland a1s

een oven¡¡inning gepresenteerd. In de liederen is er

aandacht voor de feestelijkheden in Den Haag en

de triomfbogen die daar door de Staten Generaal,

de Staten van Holland en de stad Den Haag waren

opgericht.
Ook in Utrecht is waarsch¡nl¡k feest gevierd. De

stad leefde sinds het begin van de onderhandelin-
gen in een roes. Niet a11een bood ze onderdak aan

talr¡ke diplomaten en hun gevolg - brj elkaar zo'n

duizend man -, ook stroomden a11erlei handelaren

toe die een graantje hoopten mee te pikken van de

tijdehlke weelde. Verder kwamen tai van mensen van

buiten de stad een krlkje nemen. Er was inderdaad

van alles le zten en te beleven. Men kon zichverga-

pen aan de zwierig uitgedoste vreemdelingen in hun
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dure r¡tuigen en op de Mariaplaats waren twee the-

atergebouwen opgericht, het ene voor operavoorstel-

lingen en Frans toneel, het andere voor een Neder-

landstalig gezelschap. Het stadsbestuur had wijsel¡k
besloten de controle op het zedelLlk gehalte van de

voorstellingen gedurende het congres op te schorten.

Sowieso heersten er eventjes andere normen in de

stad. Dat leverde een heuse schandaalkroniek op:

Histoire amlureuse & badine du congres & de la ville

d'tltrecht (Amoureuze en pikante geschiedenis van

het congres en de stad Utrecht), toegeschreven aan

Augustinus Freschot, een leraar Italiaans die ten

tr.¡de van het congres in Utrecht woonde. In zijn

kroniek verhaalde h¡ hoe de gevolmachtigden hun
vele vrije trld t¡dens het congres vulden met visites

en feesten. Aantrekkelijke dames van onduidel¡ke

herkomst waren daarbij meer dan welkom en hun
amoureuze avonturen werden door Freschot breed

uitgemeten.
Ook de prostitutie die a1 die mannen uit het bui-
tenland onvermrldel¡k aantrok, beschreef Freschot

naar hartelust, met de nodige ironie en dubbelzin-

nigheid De bezorger van de moderne uitgave van

z¡n kroniek de Utrechtse archivaris Erik Tigelaar,

Allegorische worstelling met de ondeftekeníng uan de Vrede van Utrecht in qr j,
in de lucht de Vrede en de Ovewloed, Anna en lacob Folkema, tTtj
( Rij k smus e um Anst e r d am)
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voor enigszins bemiddelde burgers, die er plezier

in hadden dergelijke 'boerenliedjes' op hun viool,

fluit of hobo te spelen. Lang niet alle liedjes waren
van het platteland afkomstig. Men vindt er ook

airs en dansen uit internationale opera's tussen,

van componisten als Georg Friedrich Händel,

Jean-Baptiste Lulþ en André Campra, om slechts

enkelen te noemen. De bundels bevatten ook

feestelgke muziek, die werd gemaakt voor de

vieringen van overwinningen t¡dens de Spaanse

oorlog. Op het eerste geztcht onverklaarbare

tite 1s van muziekstukjes als Vigos en l(Esers
w e ert v erw ilzen ongetwij feld naar de hierboven
beschreven wapenfeiten in de baai van Vigo (in

10

achttiende-eeuws Nederlands Vigos genoemd) en

in l(aiserswerlh Zo zljn er ook stukjes genoemd

naar de belegeringen van de steden Lille en

Landau in de Pa1ts, en naar de slag brl Ramillies

in Waals-Brabant in 17o6. Opvallend zr.¡n de vele

marsen genoemd naar bevelhebbers, zowel aan

geailieerde a1s aan Franse zijde. Zo kregen niet
al1een de Engelse veldheer Marhorough en z¡n
keizerl¡ke collega Prins Eugenius van Savoye in
de Nederlandse muziekbronnen een mars, maar

ook de Franse beveihebbers Villars en Boufflers.

Nederlandse aanvoerders die een mars kregen

zijn 'de jonge Prins van Friesland' (Johan Wil1em

Friso), de uit Zweden afkomstige graaf Oxenstierna
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heeft zich be¡verd de locaties van door Freschot

achterhalen. Zo kocht een

I het huis Puntenburg aan de

rljnepoort, met tuin en boom-

gaard; de huidige Laan van Puntenburg is ernaar

genoemd. Zebegon er een chique uitspanning met

een uitstekende tafel en be diening, waar vrouwen

en meisjes uit de gegoede kringen kwamen A1

spoedig, na protesten van lokale koffrehuishouders,

werd deze gelegenheid door de magistraat gesloten,

aldus Freschot, en pas heropend na hevige protesten

van Franse edelen en ambassadepersoneel - he-

laas op voorwaarde dat vrouwen er voortaan alleen

mochlen komen, vergezeld van hun echtgenool of

vader Berucht was de herberg Het Witte Paard op

de Paardenmarkt (nu het pand Vredenburg 9), waar

nvee vrol¡ke kasteleinsdochters op aile voorstellen

van vreemdelingen en ingezetenen ingingen, a1s er

maar werd betaald Ze deinsden er niet voor terug

hun klanten t¡dens het vermaak te beroven. De

grootste en ordinairste hoerenkast stond net buiten

de Witte Poort aan de Biltstraat, vermoedel¡k op

nummer 48, waar volgens de archieven herberg 't

Racl van Avonture was gevestigd

Daarnaast waren ook individue le vtouwen acltef . Zo

ve$elt Freschot het aandoenl¡ke verhaal van een

knap meisje dat zich genoodzaakt zag in het levens-

onderhoud van haar zus¡es en broertjes te voorzien,

toen haar ouders met de noorderzon vertrokken. Ze

ontving haar klanten onopvallend aan de Drieharing-

steeg, maar had de pech dat een van haar amants

stennis maakte toenze bezetwas door anderen In

het daarop volgende gevecht werd de betreffende

pasteibakker dodel¡k verwond Het meisje belandde

in een vrouwe ngevange nis, waaÍ ze werd bezocht

door vele gewezel en toekomstige minnaars, die er-

voor zorgden dat ze niets te kort kwam. Een andere

vrouw was een actrice, afl<omstig uit Amsterdam,

die introk b¡ een jonge hoedenmaker, gevestigd in

Het Behoede Landw¡ffaan de Oudegracht, tegen-

woordig numme r t76. Htl liet haar hoeden omboor-

den en kappen naaien, en maakte zich discreet uit
de voeten a1s klanten nader met haar kennis wilden

maken. Tenslotte was er een vrouw op de hoek van

het Beg¡nhofdie dubbel verdiende aan de manne-

l¡ke begeerten. Zrl verkocht condooms, dt zevan

dierl¡ke blazen Let veruaardigen en die de lanten

desgewenst op haar mochten uitproberen.

Dit alles is van belang om ee n lie dje over de Vrede

van Utrecht utl Het wydberoemde Overloomple b73t)
naar waarde te kunnen schatten Daarin komen de

Utrechtse me isjes van plezier aan het woord. Zulke

gouden trlden a1s die van het congres hadden ze nog

niet eerder belee fd, roe pe n ze geestdriltig . Ze kun-
nen hei werk niet aan en roepen de hulp in van hun

collegaatles uit Den Haag, Amsterdam en Brabant.

Sociale satire onder de titel: De verbeterde mEyes

neering , binnen de stad Utreg', tt

Abraha¡n Allqrà, Blildschap awr de Vrede n een tlotp, Zaner \r'ede J ong Spel der Dorpelnge, prent, Aiilsterdan, ql 3 (Riksnuseun Anlsteràail)

f

festival
oudemuziek
utrecht

VAN DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG TOT DE

VREDE VAN UTRECHT

Camerata Traiectina

zo 1 sept 17.oo uur I Geertekerl<
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