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Dit jaar organiseert de provincie allerlei culturele activi-

teiten rond het thema Vrede van Utrecht. Sommige daar-

van gaan inderdaad over oorlog en vrede, maar meestal

niet. De gemiddelde Utrechter heeft geen idee wat die

vrede betekende. En in het nieuwe handboek Bruit van

d’Eem staat er niets over.

ACHTERGRONDEN
De Spaanse Successie-oorlog (1701-1713) zullen sommi-

gen zich nog wel van school herinneren. Toen de koning

van Spanje in 1700 overleed wilde Lodewijk XIV van

Frankrijk zijn kleinzoon op de troon hebben, maar de

omliggende staten zagen daarin een verstoring van het

machtsevenwicht. Zo begon de Spaanse Successie-oorlog

(1701-1713). De Nederlandse prins Willem III was Lode-

wijks grote tegenpool en had al tweemaal eerder oorlog
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Anderhalf jaar feest
Twaalf jaar was er gevochten. Ook al was de oorlog ver weg gevoerd, 
de Vrede van Utrecht werd dichtbij gesloten. Waar ging het eigenlijk over 
en wat betekende dat voor Amersfoort? 

met hem gevoerd. Bovendien had hij zijn schoonvader

Jacobus II van de Engelse troon gestoten en vreesde hij

dat diens zoon met Franse steun zou terugkeren.

Historicus Renger de Bruin heeft dit conflict de eerste

echte wereldoorlog genoemd, omdat deze niet alleen in

de Zuidelijke Nederlanden, maar ook in de koloniën werd

uitgevochten. Hij is conservator stadsgeschiedenis van

het Centraal Museum en projectleider van de grote ten-

toonstelling over de Vrede van Utrecht (zie p. 24).

Toen Willem in 1702 overleed wilden verschillende gewes-

ten geen stadhouder meer, waaronder Utrecht. De mees-

te Stichtse bestuurders voelden ook niets voor de Hol-

landse oorlogspolitiek, die immers vooral de handelsbe-

langen op het oog had en veel geld kostte. Zij wilden lie-

ver vrede sluiten. Maar de Hollandse macht en overwel-

digende financiële inbreng was doorslaggevend. Knarse-

tandend moesten de Stichters toezien hoe de oorlog maar

duurde en hun kas steeds leger raakte. Utrecht heeft

zelfs geheime onderhandelingen met Frankrijk gevoerd.

FAMILIEGELD
Ieder gewest  betaalde zijn deel van de kosten van troe-

pen in het buitenland. Daarom had het Sticht na de ver-

woestende Franse bezetting van 1672-1673 al het fami-

liegeld ingevoerd, een belasting dus. De plaatselijke over-

heden moesten deze innen, maar de verarmde bevolking

kon het afgesproken bedrag simpelweg niet opbrengen.

Overigens waren de armen al vrijgesteld; in Amersfoort

39% van de bevolking. Het familiegeld bestond hier tot

1724. Van Eemland weten we het niet, maar in de stad

Het glas van Amersfoort

en het deksel, 1713

(Museum Flehite).

Minitentoonstelling

van 26 maart 

t/m 31 juli in

Museum Flehite



MAART  2013  KRONIEK  11

    

Utrecht wisten de ontvangers het bedrag niet binnen te

halen en ten slotte stonden de Staten verschillende ma-

len een korting toe. Ook toen lukte het de Utrechters niet. 

Daardoor raakten de Staten in 1708 in acute geldnood. 

ONDERHANDELINGEN
Ook de Britten waren nu oorlogsmoe en onderhandel-

den in het geheim met de Fransen. Dat leidde in 1712

tot formeel overleg tussen de zeven Nederlandse gewes-

ten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Portugal, Pruisen en Sa-

voye. Zij kwamen naar de stad Utrecht. De gezanten kon-

den zich hier aangenamer verpozen dan in de grote Hol-

landse steden; de Fransen wilden daar ook niet heen

omdat zij de Hollanders als hun grootste vijand zagen.

Voor Utrecht was het een ongekende invasie van hon-

derden sjieke heren met veel bedienden, die behoorlijk

wat te spenderen hadden. 

Britten en Fransen hadden de vredesbepalingen al voor-

gekookt. Voor de Nederlanden was de uitkomst van de

onderhandelingen teleurstellend. De macht ter zee was

verloren, maar er kwamen betere defensiemogelijkheden
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tegen het Franse gevaar in de Zuidelijke Nederlanden. 

Op 11 april 1713 werd de vrede getekend. Groot was de

vreugde en dat mocht dan ook gevierd worden. Zelfs de

armen van de stad Utrecht werden getrakteerd op een

feestmaal. De Staten hebben daarna een uitverkoop en

bezuinigingspolitiek gevoerd waar Mark Rutte nog wat

van kan leren: in 1718 was men uit de rode cijfers! Maar

van oorlog had men genoeg: pas in 1740 zouden de Ne-

derlanden er weer even in betrokken worden.

GLAS
Ook Amersfoort had zwaar gezucht onder de financiële

lasten van het gewest. Het hoeft dan ook niet te verbazen

dat men een gegraveerd glas liet maken om de vrede te

vieren. Het draagt de namen van burgemeesters Rogier

Kamerbeek en Bartholomeus van der Velden (zie portret

in vorige Kroniek). Dit glas is permanent te zien in zaal 1,

maar vanaf 26 maart liggen er ook prenten die naar aan-

leiding van de vrede zijn gemaakt. Enkele andere zijn uit-

geleend voor de tentoonstelling in Utrecht. Er zijn ook

vier boeken in de maak (zie p. 22).

De onderhandelingen, het tekenen en de festiviteiten. Anonieme gravure met adres van Abraham Allard, Amsterdam.
(Museum Flehite, Atlas Coenen van ‘s-Gravesloot/foto: Ep de Ruiter.) Deze prent is uitgeleend aan het Centraal Museum.




