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In Mijn weekblad ging ik al eerder meedoen met
de hype van het herdenken waar 2013 zo rijk aan
zal zijn. Ik kan dus niet voorbijgaan aan de Vrede
van Utrecht die in april 1713 werd gesloten en die
in ons land breed wordt herdacht.

De vrede van Utrecht
Tegenwoordig zie je bij internationale conferenties de diplomaten uit hun auto’s stappen, ontspannen een praatje met de pers maken en dan
wuivend naar binnen wandelen, Dat is wel eens
anders geweest. In de tijd dat de Vrede van
Utrecht werd gesloten, was niets zo belangrijk als
wie voorrang kreeg boven de ander.
Men onderhandelde in het Stadhuis van Utrecht.
Dit gebouw kende twee mooie portalen die even
groot en fraai waren. De gezant van de Franse
koning en die van koningin Anna van GrootBrittannië konden zo als gelijkwaardig, met veel
ceremonieel en hofstaat bij de onderhandelingen
binnenschrijden, zonder conflicten over wie als
eerste naar binnen mocht gaan. De tafel was uiteraard rond, want niemand mocht aan het hoofd
van de tafel zitten.

De gesprekken werden gevoerd door beroepsdiplomaten. Die gedroegen zich in Utrecht allemaal
als waren zij hovelingen in de Franse stijl en finesse. Arrogantie en ijdelheid waren tot kunst
verheven. In dat opzicht deelde men een gedragscode, een taal en een normenpatroon. Lodewijk
XIV was hun voorbeeld.
De herdenking van de Vrede van Utrecht gaat in
ons land uiteraard met de nodige hoera-verhalen
gepaard. De werkelijkheid was helaas anders. De
gouden eeuw was voorbij.. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was niet zo machtig
meer en dat werd ons wel ingepeperd. Ik citeer
een willekeurig geschiedenisboek: “Op het congres te Utrecht legden de Franse gezanten weer
hun oude overmoed aan de dag. Toen een dienaar
van de Nederlandse gezant een dienaar van de
Franse gevolmachtigde een oorvijg had gegeven,
braken zij alle onderhandelingen met de Nederlanders op uitdrukkelijk bevel van Lodewijk XIV
zolang af, totdat de Staten-Generaal door hun
afgevaardigden in een groot, daartoe uitgenodigd
gezelschap de Franse ministers de verzekering
hadden gegeven, dat zij het gebeurde afkeurden en
dat zij het nooit aan de verschuldigde eerbied
jegens zijne majesteit de koning van Frankrijk
wilden laten ontbreken..Gedurende bijna een half
jaar werden de onderhandelingen door deze armzalige twist opgehouden en hierdoor werden de
Nederlanders inderdaad gedwongen minder gunstige voorwaarden aan te nemen, dan zij anders
zouden hebben verkregen.”

Vraagje aan de VVD
In een reclamefilmpje op de TV hoorde ik de
VVD stellen dat immigranten welkom zijn mits ze
een bijdrage leveren en niet hun hand ophouden.
Maar intussen zijn VVD-ministers verantwoordelijk zijn voor het beleid, dat asielzoekers opsluit in
centra en hen verbiedt deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Is er iemand die dit snapt?

