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Inleiding	  
	  

In	  maart	  1578	  schreef	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  Amsterdammer	  in	  ballingschap,	  een	  vreugdelied.	  

Zijn	  thuisstad	  Amsterdam	  had	  zich	  zes	  lange	  jaren	  na	  het	  uitbreken	  van	  de	  gewapende	  strijd	  in	  

1572	  aangesloten	  bij	  Willem	  van	  Oranje	  en	  de	  opstandige	  gewesten.	  Al	  die	  tijd	  was	  Amsterdam	  

loyaal	  gebleven	  aan	  de	  Spaanse	  koning	  Filips	  II	  en	  de	  katholieke	  kerk,	  terwijl	  vrijwel	  alle	  

omringende	  steden	  in	  handen	  waren	  van	  de	  protestantse	  opstandelingen.	  De	  Satisfactie,	  het	  

vredesverdrag	  dat	  Amsterdam	  en	  Oranje	  ondertekenden	  in	  februari	  1578,	  maakte	  een	  eind	  aan	  

de	  uitzonderingspositie	  van	  de	  stad.	  Dat	  betekende	  dat	  Reael	  en	  vele	  andere	  protestantse	  

ballingen	  terug	  konden	  keren	  naar	  hun	  geliefde	  woonplaats,	  waarvandaan	  ze	  elf	  jaar	  eerder	  

waren	  gevlucht.	  

Laurens	  Jacobsz	  Reael	  had	  zich	  na	  zijn	  vlucht	  uit	  Amsterdam	  in	  1567	  gevestigd	  in	  Emden	  

en	  vanaf	  1574	  in	  Gdansk.1	  Daar	  behartigde	  hij	  de	  belangen	  van	  de	  ballingengemeenschap	  en	  

schreef	  hij	  liederen	  en	  refreinen	  over	  de	  situatie	  in	  de	  Nederlanden.	  Zo	  maakte	  hij	  in	  de	  periode	  

1572-‐1574	  vier	  spotliederen	  op	  de	  hertog	  van	  Alva,	  landvoogd	  van	  de	  Nederlanden	  en	  voor	  

velen	  de	  belichaming	  van	  al	  het	  kwaad	  dat	  de	  Nederlanden	  teisterde.	  Deze	  vier	  liederen	  

verschenen	  samen	  met	  zes	  andere	  van	  zijn	  hand	  in	  de	  zogeheten	  geuzenliedboeken,	  uiterst	  

populaire	  gedrukte	  boekjes	  met	  anti-‐Spaanse	  en	  antikatholieke	  liedjes.2	  Tientallen	  andere	  

liederen	  die	  hij	  schreef	  zijn	  bewaard	  gebleven	  in	  een	  verzamelhandschrift.3	  

Ook	  het	  nieuws	  over	  de	  Satisfactie	  van	  februari	  1578	  deed	  Reael	  dus	  naar	  de	  pen	  grijpen.	  

In	  het	  lied	  Balaeden,	  gemaect	  op	  de	  Satisfactie	  van	  Amsterdam	  voerde	  hij	  verschillende	  sprekers	  

op	  die	  hun	  mening	  gaven	  over	  het	  vredesverdrag.4	  Allereerst	  kwam	  Amsterdam	  zelf	  aan	  het	  

woord:	  de	  stad	  meldde	  vol	  opluchting	  dat	  zij	  nu	  niet	  langer	  Moorddam	  zou	  worden	  genoemd,	  de	  

bijnaam	  die	  Amsterdam	  de	  afgelopen	  periode	  had	  verworven	  door	  de	  strenge	  vervolging	  van	  

dissenters	  en	  rebellen.	  Ook	  de	  ballingen,	  die	  hierna	  aan	  het	  woord	  kwamen,	  uitten	  hun	  

blijdschap	  over	  het	  einde	  van	  dit	  bloedige	  tijdperk.	  Zij	  beloofden	  dat	  met	  hun	  thuiskomst	  ook	  de	  

welvaart	  en	  voorspoed	  weer	  zouden	  terugkeren	  naar	  de	  stad.	  Vervolgens	  sprak	  de	  

achtergebleven	  bevolking	  van	  Amsterdam	  haar	  vreugde	  uit	  over	  het	  einde	  van	  de	  periode	  van	  

onderdrukking.	  Alleen	  de	  katholieke	  partij	  kon	  zich	  niet	  verheugen	  over	  de	  Satisfactie.	  Zij	  

verzuchtte	  dat	  ze	  moest	  toezien	  hoe	  haar	  de	  macht	  werd	  afgenomen,	  terwijl	  ze	  het	  land	  zo	  lang	  

had	  laten	  beven.5	  Vervolgens	  voerde	  Reael	  een	  vreemdeling	  op,	  die	  de	  partijen	  opriep	  in	  vrede	  

                                                 
1	  Breen,	  'Laurens	  Jacobszoon	  Reael',	  97-‐100.	  	  
2	  De	  spotliederen	  op	  Alva:	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednrs.	  52,	  53,	  80,	  81.	  De	  andere	  zes:	  ibidem,	  liednrs.	  41,	  42,	  43,	  
83,	  91,	  95.	  Zie	  ook:	  Breen,	  'Laurens	  Jacobszoon	  Reael',	  92-‐93.	  
3	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  Refereynen,	  baladens,	  epitafiën,	  historialen	  en	  andere	  liedekens,	  Universiteitsbibliotheek	  Gent,	  
Hs	  993	  (Hierna	  Hs	  Reael).	  
4	  Balaeden,	  gemaect	  op	  de	  Satisfactie	  van	  Amsterdam,	  Hs	  Reael,	  f.	  17v-‐18.	  
5	  ‘Is	  dit	  niet	  wel	  deerlic	  voor	  ons	  te	  beclaegen	  hier	  in	  dit	  leeven	  /	  dat	  des	  Connincx	  bevelhebbers	  werden	  verdreven	  /	  
en	  de	  ballingen	  weeder	  te	  landen	  keeren.’	  	  
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met	  elkaar	  te	  leven.	  Ook	  de	  afsluitende	  Prinsenstrofe	  vermaande	  de	  groeperingen	  in	  de	  stad	  tot	  

eendracht,	  vrede	  en	  rust.	  

In	  het	  lied	  komen	  verschillende	  elementen	  terug	  van	  het	  publieke	  debat	  in	  Amsterdam	  

tijdens	  de	  beginperiode	  van	  de	  Nederlandse	  Opstand.	  De	  drie	  belangrijkste	  ‘stemmen’	  die	  Reael	  

liet	  horen	  –	  die	  van	  de	  ballingen,	  de	  stadsbewoners	  en	  de	  katholieke	  magistraat	  –	  

weerspiegelden	  de	  interne	  verdeeldheid	  van	  de	  stedelijke	  samenleving	  in	  deze	  periode.	  Bijna	  

alle	  stemmen	  in	  het	  lied	  verwezen	  naar	  het	  belang	  van	  onderlinge	  eenheid	  en	  harmonie,	  centrale	  

principes	  van	  de	  vroegmoderne	  stedelijke	  ideologie.	  Alleen	  de	  katholieke	  partij	  toonde	  zich	  in	  de	  

ballade	  onwillig	  om	  de	  vrede	  te	  bevorderen.	  Die	  vermeende	  onvredelievende	  houding	  van	  de	  

magistraat	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  opstandelingenpropaganda	  en	  in	  de	  gesprekken	  en	  

discussies	  onder	  de	  stadsbevolking.	  Ook	  de	  reputatie	  van	  bloeddorstige	  en	  wrede	  stad	  die	  tot	  

uitdrukking	  kwam	  in	  de	  spotnaam	  Moorddam,	  was	  een	  terugkerend	  thema	  in	  het	  publieke	  debat	  

in	  Amsterdam.	  

De	  dynamiek	  van	  het	  publieke	  debat	  is	  het	  onderwerp	  van	  deze	  studie.	  Dat	  debat	  

bestond	  uit	  verschillende,	  vaak	  conflicterende	  publieke	  opinies:	  de	  openbare	  uitingen	  van	  

kleinere	  of	  grotere	  groepen	  over	  zaken	  van	  algemeen	  belang.	  Deze	  opinies	  werden	  openbaar	  

gemaakt	  via	  verschillende	  media	  en	  communicatiemiddelen,	  variërend	  van	  opruiende	  

pamfletten	  tot	  burgeroproer	  en	  van	  het	  indienen	  van	  petities	  tot	  het	  zingen	  van	  liederen.	  Het	  

doel	  van	  deze	  studie	  is	  te	  achterhalen	  hoe	  dit	  publieke	  debat	  zich	  tijdens	  de	  eerste	  decennia	  van	  

de	  Nederlandse	  Opstand	  in	  Amsterdam	  ontwikkelde	  tot	  politieke	  machtsfactor,	  tot	  een	  

instrument	  waarmee	  de	  autoriteiten	  rekening	  moesten	  houden.	  Verschillende	  partijen	  –	  

stadsregering,	  centraal	  gezag,	  ballingen	  en	  opstandelingen	  –	  probeerden	  het	  publieke	  debat	  te	  

domineren	  en	  hun	  meningen	  via	  de	  beschikbare	  media	  te	  laten	  horen.6	  Zij	  deden	  in	  toenemende	  

mate	  een	  beroep	  op	  een	  algemeen	  publiek,	  dat	  daardoor	  een	  centrale	  rol	  kreeg	  in	  het	  bepalen	  

van	  de	  politieke	  agenda.	  Dit	  boek	  gaat	  dus	  niet	  alleen	  over	  de	  media	  zelf	  maar	  ook	  over	  de	  

boodschappen	  in	  die	  media,	  de	  mensen	  die	  de	  boodschappen	  verstuurden	  en	  ontvingen,	  en	  de	  

heersende	  opvattingen	  over	  het	  betrekken	  van	  het	  publiek	  bij	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten.	  	  

Het	  publieke	  debat	  tijdens	  de	  Nederlandse	  Opstand	  is	  tot	  dusver	  niet	  als	  een	  

opzichzelfstaand	  fenomeen	  bestudeerd.7	  Wel	  is	  de	  aandacht	  voor	  media,	  nieuws	  en	  publieke	  

opinie	  in	  de	  vroegmoderne	  Nederlanden	  de	  laatste	  jaren	  sterk	  gegroeid.	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  veel	  

                                                 
6	  Ik	  kies	  hier	  voor	  de	  benaming	  ‘partij’	  in	  tegenstelling	  tot	  ‘factie’.	  Hoewel	  de	  strijd	  zeker	  in	  de	  beginperiode	  ook	  veel	  
weg	  had	  van	  een	  factiestrijd	  zoals	  Daan	  Roorda	  die	  in	  zijn	  baanbrekende	  studie	  Partij	  en	  factie	  neerzette	  (als	  
belangengroepen	  binnen	  het	  stedelijk	  patriciaat	  die	  met	  elkaar	  streden	  om	  de	  macht	  en	  de	  verdeling	  van	  lucratieve	  
ambten)	  speelde	  ideologie	  in	  de	  loop	  van	  de	  periode	  van	  dit	  onderzoek	  een	  steeds	  belangrijker	  rol.	  Ook	  kreeg	  de	  strijd	  
al	  snel	  minder	  een	  lokale	  strekking.	  Voor	  een	  recent	  overzicht	  van	  het	  historiografisch	  debat	  over	  factiestrijd	  versus	  
partijstrijd:	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  5-‐8.	  
7	  Uitzondering	  is	  Maczkiewitz,	  Der	  niederlandische	  Aufstand	  gegen	  Spanien	  (1568-1609).	  Daarin	  onderwerpt	  de	  auteur	  
de	  Opstand	  aan	  een	  grondige	  systeemanalyse,	  waarbij	  hij	  zich	  grotendeels	  baseert	  op	  secundaire	  Engelstalige	  en	  
Duitstalige	  literatuur.	  
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onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  participatie	  van	  de	  ‘gewone’	  man	  en	  vrouw	  in	  de	  politieke	  cultuur.8	  

Ook	  de	  politieke	  invloed	  van	  opstanden	  en	  protestacties	  is	  uitgebreid	  geanalyseerd.9	  Onder	  

historici	  die	  zich	  bezighouden	  met	  vroegmoderne	  media	  in	  de	  Nederlanden	  zijn	  vooral	  gedrukte	  

publicaties,	  met	  name	  pamfletten,	  een	  geliefd	  studieobject.10	  Daarnaast	  zijn	  rituele	  en	  literaire	  

communicatievormen	  zoals	  Blijde	  Inkomsten	  en	  rederijkerstoneel	  onderwerp	  geweest	  van	  

uitgebreide	  studies.11	  De	  afgelopen	  jaren	  is	  er	  veel	  aandacht	  geweest	  voor	  de	  rol	  van	  media	  en	  

propaganda-‐instrumenten	  in	  de	  Opstand,	  maar	  daarbij	  stond	  steeds	  één	  medium	  centraal.12	  Een	  

belangrijke	  uitzondering	  is	  het	  werk	  van	  Alastair	  Duke,	  waarin	  de	  wisselwerking	  tussen	  

propaganda,	  media	  en	  identiteitsvorming	  onder	  de	  opstandelingen	  centraal	  staat.13	  Deze	  studie	  

richt	  zich,	  in	  navolging	  van	  Duke,	  op	  de	  vraag	  hoe	  verschillende	  groepen	  in	  een	  stad	  media	  en	  

propaganda	  gebruikten	  om	  hun	  meningen	  uit	  te	  drukken	  en	  de	  wereld	  om	  hen	  heen	  te	  vormen	  

naar	  hun	  eigen	  ideaalbeeld.	  

 
Publieke	  sfeer	  of	  publiek	  debat?	  

	  

Een	  studie	  naar	  media	  en	  meningsvorming	  kan	  niet	  voorbijgaan	  aan	  het	  concept	  publieke	  sfeer,	  

in	  1962	  ontwikkeld	  door	  de	  socioloog	  Jürgen	  Habermas.14	  Ondanks	  de	  veelvuldige	  kritiek	  is	  het	  

begrip	  vooral	  binnen	  het	  vakgebied	  van	  de	  mediageschiedenis	  nog	  steeds	  paradigmatisch.	  

Volgens	  Habermas	  bestond	  voor	  het	  einde	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  de	  zogeheten	  

‘representatieve	  publieke	  sfeer’,	  een	  machtsstelsel	  dat	  was	  gebaseerd	  op	  de	  fysieke	  

aanwezigheid	  van	  de	  vorst	  en	  de	  adel.	  Zij	  representeerden	  zich	  via	  rituelen	  en	  symbolen	  voor	  

het	  volk.	  Er	  was	  geen	  sprake	  van	  onderlinge	  politieke	  communicatie;	  de	  onderdanen	  waren	  

                                                 
8	  Te	  Brake,	  Shaping	  history;	  Knevel,	  Burgers	  in	  het	  geweer;	  Van	  Nierop,	  Beeldenstorm	  en	  burgerlijk	  verzet;	  Van	  Nierop,	  
'Popular	  participation	  in	  politics';	  Prak,	  'Burghers,	  citizens,	  and	  popular	  politics';	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  
(ongepubliceerd	  proefschrift).	  
9	  Boone	  en	  Prak,	  'Ruler,	  patricians	  and	  burghers';	  Dekker,	  Holland	  in	  beroering;	  Dumolyn	  en	  Haemers,	  'Patterns	  of	  
urban	  rebellion'.	  
10	  Over	  pamfletten:	  Dingemanse,	  Rap	  van	  tong,	  scherp	  van	  pen;	  Deen,	  Onnekink	  en	  Reinders,	  Pamphlets	  and	  politics	  in	  
the	  Dutch	  Republic;	  Harms,	  Pamfletten	  en	  publieke	  opinie;	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  
proefschrift);	  Vrieler,	  Het	  poëtisch	  accent.	  Drukwerk	  in	  het	  algemeen:	  Keblusek,	  'Nieuwsvoorziening	  in	  de	  Republiek';	  
Salman,	  Populair	  drukwerk;	  Van	  Sas,	  'Opiniepers	  en	  politieke	  cultuur'.	  Keblusek	  benadrukt	  wel	  het	  belang	  van	  
mondelinge	  en	  schriftelijke	  communicatievormen	  maar	  gebruikt	  gedrukte	  publicaties	  als	  belangrijkste	  bron.	  
11	  Voor	  rituelen:	  Arnade,	  Realms	  of	  ritual;	  Lecuppre-‐Desjardin,	  La	  ville	  de	  cérémonies;	  Bussels,	  Spectacle,	  rhetoric	  and	  
power;	  Ramakers,	  Spelen	  en	  figuren;	  Soly,	  'Plechtige	  intochten';	  Thøfner,	  A	  common	  art;	  Waite,	  Reformers	  on	  stage.	  
Over	  rederijkers:	  Van	  Bruaene,	  Om	  beters	  wille;	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten.	  
12	  Over	  prenten:	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit;	  Klinkert,	  Nassau	  in	  het	  nieuws.	  Over	  geuzenliederen:	  De	  Bruin,	  
'Bevroren	  boekjes';	  De	  Bruin,	  'Het	  Wilhelmus	  tijdens	  de	  Republiek';	  Grijp,	  'Geuzenliederen	  rondom	  Willem	  van	  
Oranje';	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Eerste	  deel';	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Tweede	  
deel'.	  Voor	  pamfletten:	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten;	  Harline,	  Pamphlets,	  printing,	  and	  political	  
culture;	  Van	  Zuilen,	  'The	  politics	  of	  dividing	  the	  nation?'.	  
13	  Duke,	  'Dissident	  propaganda';	  Duke,	  'A	  legend	  in	  the	  making';	  Duke,	  'Posters,	  pamphlets	  and	  prints';	  Duke,	  'In	  
defence	  of	  the	  common	  fatherland'.	  Ook	  Peter	  Arnade	  bestudeerde	  de	  politieke	  cultuur	  van	  de	  Opstand.	  Arnade,	  
Beggars,	  iconoclasts.	  Monica	  Stensland	  analyseert	  de	  verschillende	  media	  die	  het	  Habsburgse	  regime	  inzette	  om	  de	  
meningsvorming	  te	  manipuleren:	  Stensland,	  Habsburg	  communication.	  Zie	  verder	  de	  bundel:	  Pollmann	  en	  Spicer	  
(red.),	  Public	  opinion	  and	  changing	  identities.	  
14	  Habermas,	  Strukturwandel	  der	  Öffentlichkeit.	  In	  deze	  studie	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  Engelse	  vertaling:	  Habermas,	  
The	  structural	  transformation.	  
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passieve	  toeschouwers	  van	  vertoningen	  van	  macht	  en	  glorie.15	  Pas	  aan	  het	  einde	  van	  deze	  

zeventiende	  en	  het	  begin	  van	  de	  achttiende	  eeuw	  ontstond	  volgens	  Habermas	  een	  ‘burgerlijke	  

publieke	  sfeer’	  waarin	  burgers	  vrij	  kritiek	  konden	  leveren	  op	  de	  autoriteiten.	  Het	  ontstaan	  van	  

deze	  publieke	  sfeer	  was	  onlosmakelijk	  verbonden	  met	  de	  opkomst	  van	  een	  burgerlijke	  

middenklasse,	  het	  kapitalisme,	  democratische	  instituties	  en	  een	  onafhankelijke	  pers.	  De	  

publieke	  sfeer	  kwam	  tot	  stand	  in	  koffiehuizen,	  salons	  en	  leesgezelschappen	  maar	  ook	  in	  

tijdschriften	  en	  andere	  periodieke	  media.16	  Iedereen	  had	  in	  principe	  toegang	  tot	  deze	  publieke	  

sfeer,	  waarin	  het	  publiek	  in	  staat	  werd	  gesteld	  om	  zijn	  eigen,	  rationele	  mening	  te	  vormen.17	  

	   De	  aantrekkingskracht	  van	  Habermas’	  theorie	  op	  historici	  is	  groot.	  Die	  populariteit	  is	  

begrijpelijk:	  het	  model	  is	  waardevol	  geweest	  voor	  historici	  van	  de	  vroegmoderne	  tijd.	  Habermas	  

heeft	  media	  en	  communicatievormen	  op	  de	  kaart	  gezet	  als	  potentieel	  politiek	  machtsmiddel.	  

Ook	  sluit	  zijn	  these	  aan	  bij	  onderzoek	  naar	  volkscultuur,	  mentaliteiten	  en	  media,	  

aandachtsgebieden	  die	  zich	  vanaf	  de	  jaren	  1980	  sterk	  ontwikkelden.18	  Volgens	  Harold	  Mah	  is	  het	  

begrip	  van	  de	  publieke	  sfeer	  daarnaast	  zo	  geliefd	  doordat	  veel	  historici	  de	  behoefte	  hebben	  om	  

te	  bewijzen	  dat	  ‘hun’	  sociale	  groepen	  een	  publieke	  stem	  hadden,	  en	  dus	  politieke	  invloed.	  Door	  

de	  publieke	  sfeer	  uit	  te	  breiden	  naar	  andere	  groepen	  in	  andere	  perioden,	  laten	  zij	  deze	  groepen	  

meedelen	  in	  de	  politieke	  macht	  die	  de	  burgerlijke	  publieke	  sfeer	  volgens	  Habermas	  bezat.19	  

Tegelijk	  is	  vrijwel	  elk	  onderdeel	  van	  Habermas’	  these	  sinds	  het	  verschijnen	  van	  zijn	  

studie	  door	  historici	  en	  sociologen	  onder	  vuur	  genomen.	  Kritiek	  was	  er	  op	  het	  veronderstelde	  

burgerlijke	  karakter	  van	  de	  publieke	  sfeer,	  dat	  lagere	  sociale	  groepen	  zou	  uitsluiten.	  Ook	  

Habermas’	  nadruk	  op	  de	  schriftelijke	  aard	  van	  de	  publieke	  sfeer	  moest	  het	  ontgelden,	  omdat	  de	  

toegang	  tot	  de	  kritische	  publieke	  sfeer	  volgens	  critici	  niet	  beperkt	  was	  tot	  geletterden.20	  Maar	  

bovenal	  kwam	  er	  kritiek	  op	  de	  chronologie	  die	  Habermas	  hanteerde:	  zijn	  situering	  van	  de	  

opkomst	  van	  de	  burgerlijke	  publieke	  sfeer	  in	  de	  achttiende	  eeuw.	  Verschillende	  historici	  hebben	  

getracht	  aan	  te	  tonen	  dat	  ook	  in	  vroegere	  perioden	  –	  en	  in	  een	  enkel	  geval	  ook	  latere	  –	  sprake	  

was	  van	  een	  publieke	  sfeer.	  Dat	  deden	  zij	  door	  te	  laten	  zien	  dat	  Habermas’	  randvoorwaarden	  

voor	  een	  burgerlijke	  publieke	  sfeer	  ook	  in	  eerdere	  tijdvakken	  bestonden.21	  Een	  aantal	  historici	  

                                                 
15	  Habermas,	  The	  structural	  transformation,	  7-‐9.	  
16	  Ibidem,	  24.	  
17	  Ibidem,	  90.	  
18	  Pollmann	  en	  Spicer	  (red.),	  Public	  opinion	  and	  changing	  identities,	  2-‐3.	  
19	  Mah,	  'Phantasies',	  163-‐166.	  
20	  Voor	  een	  overzicht	  van	  literatuur	  waarin	  het	  burgerlijke	  karakter	  van	  de	  achttiende-‐eeuwse	  publieke	  sfeer	  wordt	  
bestreden:	  Gestrich,	  'The	  public	  sphere',	  417,	  noot	  14.	  Voor	  een	  overzicht	  van	  artikelen	  over	  de	  historische	  toepassing	  
van	  het	  begrip:	  Mah,	  'Phantasies',	  153-‐154,	  noot	  3.	  Zie	  ook:	  Goodman,	  'Public	  sphere	  and	  private	  life'.	  Voor	  kritiek	  op	  
het	  schriftelijke	  karakter:	  Fox,	  'Rumour,	  news	  and	  popular	  political	  opinion';	  Horodowich,	  'The	  gossiping	  tongue';	  
Mierau,	  'Exkommunikation	  und	  Macht	  der	  Öffentlichkeit'.	  
21	  Bijvoorbeeld:	  Althoff,	  Formen	  und	  Funktionen	  öffentlicher	  Kommunikation;	  Blanning,	  Culture	  of	  power;	  Bloemendal	  
en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’;	  Freist,	  Governed	  by	  opinion;	  Körber,	  Öffentlichkeiten	  der	  frühen	  Neuzeit;	  Lake	  en	  
Questier,	  'Puritans,	  papists	  and	  the	  "public	  sphere"';	  Neidhart,	  Öffentlichkeit,	  öffentliche	  Meinung;	  Noelle-‐Neumann,	  
Öffentliche	  Meinung;	  Raymond,	  'The	  newspaper,	  public	  opinion,	  and	  the	  public	  sphere';	  Sawyer,	  Printed	  poison;	  Van	  
Horn	  Melton,	  Rise	  of	  the	  public;	  Wohlfeil,	  'Reformatorische	  Öffentlichkeit';	  Zaret,	  Origins	  of	  democratic	  culture.	  	  
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wees	  het	  Engeland	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  aan	  als	  de	  ‘echte’	  bakermat	  van	  de	  publieke	  sfeer.	  

Daar	  kon	  een	  goed	  geïnformeerd	  en	  kritisch	  publiek	  ontstaan,	  mede	  door	  het	  tijdelijk	  wegvallen	  

van	  de	  censuur	  en	  door	  de	  revolutionaire	  opmars	  van	  de	  boekdrukkunst.22	  	  

Ook	  realiseren	  steeds	  meer	  historici	  zich	  dat	  het	  concept	  van	  de	  publieke	  sfeer	  te	  veel	  

afwijkt	  van	  de	  historische	  werkelijkheid	  om	  als	  compleet	  model	  te	  dienen	  voor	  de	  

vroegmoderne	  tijd.23	  De	  burgerlijke	  publieke	  sfeer,	  beseft	  men,	  is	  een	  ideaaltype	  dat	  

onlosmakelijk	  verbonden	  is	  met	  Habermas’	  maatschappijkritische	  argumentatie.	  Het	  

uiteindelijke	  doel	  van	  zijn	  studie	  was	  de	  huidige	  teloorgang	  van	  de	  publieke	  sfeer	  aan	  te	  tonen.	  

Het	  utopische	  beeld	  van	  de	  achttiende	  en	  negentiende	  eeuw	  dat	  hij	  schetste	  in	  Strukturwandel	  

der	  Öffentlichkeit	  diende	  als	  tegenhanger	  van	  de	  hedendaagse	  corrupte	  publieke	  sfeer,	  die	  wordt	  

gekenmerkt	  door	  massamedia.24	  Ook	  strookt	  de	  representatieve	  publieke	  sfeer	  niet	  met	  de	  

historische	  feiten:	  inmiddels	  is	  nagenoeg	  aangetoond	  dat	  het	  beeld	  van	  de	  laatmiddeleeuwse	  en	  

vroegmoderne	  bevolking	  als	  louter	  passieve	  ontvangers	  van	  representaties	  niet	  klopt.25	  

Het	  ontbreekt	  echter	  aan	  een	  bruikbaar	  alternatief	  voor	  de	  term	  publieke	  sfeer.	  Dit	  

probleem	  is	  door	  sommige	  historici	  opgelost	  door	  de	  term	  en	  de	  achterliggende	  theorie	  losjes	  te	  

interpreteren,	  zonder	  de	  conceptuele	  en	  normatieve	  bagage	  over	  te	  nemen	  die	  ermee	  

samenhangt.	  Zo	  beschrijven	  Lake	  en	  Pincus	  hun	  aanpak	  als	  ‘some	  variations	  on	  and	  applications	  

of	  some	  basic	  themes	  and	  categories	  from	  Habermas,	  with	  a	  different	  account	  and	  chronology’.26	  

Zij,	  maar	  ook	  anderen,	  stelden	  dat	  in	  sommige	  perioden	  tijdelijke	  publieke	  sferen	  ontstonden,	  

bijvoorbeeld	  tijdens	  de	  Reformatie.27	  Hoewel	  dit	  de	  historische	  werkelijkheid	  waarschijnlijk	  

dichter	  nadert,	  blijft	  het	  concept	  publieke	  sfeer	  centraal	  staan.	  De	  vraag	  is	  echter	  of	  een	  concept	  

nog	  waarde	  heeft	  als	  het	  is	  ontdaan	  van	  vrijwel	  al	  zijn	  oorspronkelijke	  betekenissen.	  Beter	  is	  het	  

om	  het	  begrip	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  associaties	  los	  te	  laten	  en	  te	  kiezen	  voor	  een	  

ander,	  neutraler	  concept	  dat	  beter	  aansluit	  bij	  de	  aard	  van	  de	  politieke	  communicatie	  in	  deze	  

periode:	  het	  publieke	  debat.28	  

                                                 
22	  Bijvoorbeeld:	  Blanning,	  Culture	  of	  power;	  Zaret,	  Origins	  of	  democratic	  culture.	  Een	  uitgebreid	  overzicht	  van	  artikelen	  
en	  monografieën	  over	  de	  publieke	  sfeer	  in	  vroegmodern	  Engeland	  is	  te	  vinden	  bij:	  Lake	  en	  Pincus,	  'Rethinking	  the	  
public	  sphere',	  270-‐271,	  noot	  1.	  
23	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  14-‐19;	  Lake	  en	  Questier,	  'Puritans,	  papists	  and	  the	  "public	  sphere"';	  
Raymond,	  'The	  newspaper,	  public	  opinion,	  and	  the	  public	  sphere';	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  
proefschrift),	  8-‐14;	  Loveman,	  'Political	  information'.	  	  
24	  Lake	  en	  Questier,	  'Puritans,	  papists	  and	  the	  "public	  sphere"',	  590;	  Raymond,	  'The	  newspaper,	  public	  opinion,	  and	  
the	  public	  sphere',	  112;	  Reinders,	  Printed	  pandemonium.	  Zie	  ook:	  Blanning,	  Culture	  of	  power,	  11;	  Gestrich,	  'The	  public	  
sphere',	  414-‐416;	  Lake	  en	  Pincus,	  'Rethinking	  the	  public	  sphere';	  Loveman,	  'Political	  information'.	  	  
25	  Vgl.	  Arnade,	  Realms	  of	  ritual;	  Te	  Brake,	  Shaping	  history.	  Over	  het	  probleem	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  ‘propaganda-‐
approach’	  bij	  het	  onderzoek	  naar	  staatsrituelen:	  Shaw,	  'Nothing	  but	  propaganda?'	  Zie	  ook:	  Lake	  en	  Pincus,	  'Rethinking	  
the	  public	  sphere',	  273.	  	  
26	  Ibidem,	  273-‐284.	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn	  gebruiken	  de	  concepten	  publieke	  sfeer	  en	  publieke	  opinie	  wel	  maar	  
onderkennen	  de	  retorische	  functie	  ervan.	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  19.	  
27	  Lake	  en	  Pincus,	  'Rethinking	  the	  public	  sphere';	  Wohlfeil,	  'Reformatorische	  Öffentlichkeit',	  47;	  Briggs	  en	  Burke,	  A	  
social	  history	  of	  the	  media,	  79-‐81.	  	  
28	  Zie	  Harris,	  'Introduction';	  Mah,	  'Phantasies'.	  Reinders	  kiest	  voor	  het	  concept	  ‘populaire	  politieke	  cultuur’	  maar	  
binnen	  dit	  concept	  richt	  hij	  zich	  vooral	  op	  gedrukte	  publicaties:	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  
proefschrift).	  De	  Vivo	  gebruikt	  ‘politieke	  communicatie’:	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication.	  
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Publiek	  debat	  en	  propaganda	  

Het	  vroegmoderne	  publieke	  debat	  bestond	  uit	  verscheidene,	  vaak	  conflicterende	  publieke	  

uitingen	  over	  zaken	  van	  algemeen	  belang.	  Van	  een	  publieke	  uiting	  was	  sprake	  als	  personen	  of	  

groepen	  openlijk	  communiceerden	  met	  een	  publiek	  waarvan	  zij	  de	  omvang	  niet	  konden	  

overzien.29	  Het	  publieke	  debat	  in	  Amsterdam	  tijdens	  de	  Nederlandse	  Opstand	  kenmerkte	  zich	  

door	  sterke	  tegenstellingen:	  er	  was,	  niet	  verwonderlijk,	  nauwelijks	  sprake	  van	  consensus.	  De	  

politieke	  discussies	  over	  de	  actuele	  gebeurtenissen	  ontstonden	  vaak	  spontaan,	  in	  tegenstelling	  

tot	  de	  rationele,	  geïnstitutionaliseerde	  gedachtewisseling	  in	  literaire	  salons	  of	  periodieke	  media	  

die	  een	  essentieel	  onderdeel	  vormden	  van	  de	  burgerlijke	  publieke	  sfeer.	  Nieuws	  en	  meningen	  

verspreidden	  zich	  veelal	  via	  ‘informele’	  media	  zoals	  geruchten,	  liederen,	  correspondentie	  en	  

discussies	  op	  straat,	  maar	  ook	  door	  symbolische	  opvoeringen	  en	  geweldsuitbarstingen.	  Van	  een	  

onafhankelijke	  ‘ruimte’	  waarin	  het	  publiek	  vrij	  kritiek	  kon	  uitoefenen	  was	  geen	  sprake:	  

verschillende	  groepen	  ontwikkelden	  juist	  geavanceerde	  strategieën	  om	  het	  publiek	  te	  

manipuleren	  en	  overtuigen.	  De	  geestelijke,	  vorstelijke	  en	  stedelijke	  autoriteiten	  gebruikten	  

weliswaar	  processies	  en	  Blijde	  Inkomsten	  om	  hun	  macht	  te	  consolideren,	  in	  overeenkomst	  met	  

wat	  Habermas	  beweert	  over	  de	  representatieve	  publieke	  sfeer,	  maar	  daarbij	  was	  geen	  sprake	  

van	  eenrichtingsverkeer.	  Sommige	  toeschouwers	  gebruikten	  deze	  rituelen	  om	  verzet	  te	  tonen	  of	  

hun	  eigen	  boodschappen	  te	  sturen.30	  

Door	  het	  inherent	  conflictueuze	  van	  het	  publieke	  debat	  kan	  men	  niet	  spreken	  van	  een	  

‘vroege’	  discussiecultuur,	  zoals	  Frijhoff	  en	  Spies	  die	  halverwege	  de	  zeventiende	  eeuw	  

onderkenden.	  De	  fundamentele	  discussies	  over	  de	  doeleinden	  van	  de	  Opstand,	  die	  vanaf	  1568	  

werden	  gevoerd,	  lagen	  volgens	  Frijhoff	  en	  Spies	  ten	  grondslag	  aan	  deze	  discussiecultuur.	  Maar	  

in	  deze	  vroege	  periode	  bestond	  geen	  grote	  bereidheid	  om	  meningen	  van	  middengroepen	  mee	  te	  

laten	  tellen	  in	  de	  besluitvormingsprocessen,	  zoals	  in	  de	  latere	  Republiek.	  Sterker	  nog,	  in	  de	  

beginjaren	  van	  de	  Opstand	  discussieerden	  mensen	  ondanks	  de	  bestaande	  noties	  over	  de	  

wenselijkheid	  van	  publieke	  discussies,	  niet	  dankzij,	  zoals	  tijdens	  de	  bloeiperiode	  van	  de	  

Republiek	  toen	  de	  nadruk	  lag	  op	  gewetensvrijheid	  en	  dialoog.31	  De	  verschillende	  partijen	  in	  het	  

debat	  sloten	  elkaar	  wederzijds	  uit.	  Een	  open	  debat	  was	  dus	  niet	  het	  streven.	  Het	  ging	  om	  het	  

onthullen	  van	  de	  ‘eigen’	  waarheid	  en	  het	  bewijzen	  van	  het	  ongelijk	  van	  de	  tegenstander.32	  	  

In	  sommige	  gevallen	  lukte	  het	  bepaalde	  groepen	  binnen	  het	  publieke	  debat	  om	  zich	  voor	  

te	  stellen	  als	  de	  partij	  die	  het	  gehele	  publiek	  vertegenwoordigde	  en	  die	  kernwaarden	  als	  het	  

                                                 
29	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  20-‐21.	  
30	  Arnade,	  Realms	  of	  ritual,	  6;	  Muir,	  Ritual	  in	  early	  modern	  Europe,	  4,	  8.	  	  
31	  Frijhoff	  en	  Spies,	  1650.	  Bevochten	  eendracht,	  218-‐224.	  Overigens	  zijn	  sindsdien	  vraagtekens	  gezet	  bij	  de	  stelling	  dat	  
dialoog	  en	  overleg	  tijdens	  de	  Republiek	  een	  doel	  op	  zich	  waren.	  Spaans,	  'Public	  opinion	  or	  ritual	  celebration	  of	  
concord?';	  Dingemanse,	  Rap	  van	  tong,	  scherp	  van	  pen.	  
32	  Lake	  en	  Pincus,	  'Rethinking	  the	  public	  sphere',	  284,	  290;	  Wohlfeil,	  'Reformatorische	  Öffentlichkeit',	  47-‐48.	  	  
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algemeen	  belang,	  stedelijke	  harmonie	  en	  eendracht	  het	  beste	  kon	  bevorderen.33	  Ogenschijnlijk	  

zetten	  zij	  hun	  sociale	  identiteit	  en	  groepsbelangen	  opzij,	  waardoor	  ze	  een	  beroep	  konden	  doen	  

op	  universaliteit.	  Dit	  idee	  van	  een	  universele	  publieke	  opinie	  was	  een	  fictie	  en	  bestond	  alleen	  in	  

de	  politieke	  verbeelding,	  maar	  de	  macht	  die	  aan	  deze	  mythische	  consensus	  kon	  worden	  

ontleend	  was	  wel	  degelijk	  reëel.34	  

De	  informatie	  die	  circuleerde	  was	  door	  de	  belangenstrijd	  die	  eraan	  ten	  grondslag	  lag	  

allesbehalve	  onafhankelijk.	  De	  verschillende	  partijen	  gebruikten	  geruchten,	  nieuwsbrieven,	  

pamfletten,	  liederen	  en	  prenten	  om	  elkaar	  en	  (groepen	  uit)	  de	  bevolking	  te	  overtuigen	  van	  hun	  

eigen	  standpunt	  of	  te	  sturen	  in	  hun	  handelen.	  Deze	  propaganda,	  ofwel	  (bewuste)	  pogingen	  om	  

via	  openbare	  uitingen	  personen	  of	  groepen	  te	  beïnvloeden	  ten	  gunste	  van	  het	  standpunt	  van	  de	  

‘verstuurder’,	  maakte	  deel	  uit	  van	  het	  publieke	  debat.35	  Tegenwoordig	  roept	  het	  woord	  

propaganda	  beelden	  op	  van	  totalitaire	  regimes	  en	  verregaande	  staatsmanipulatie.	  In	  de	  

vroegmoderne	  tijd	  had	  politieke	  communicatie,	  of	  die	  nu	  afkomstig	  was	  van	  autoriteiten	  of	  van	  

een	  groep	  stadsbewoners,	  vrijwel	  altijd	  een	  propagandistisch	  doel.	  Opinievorming	  en	  

informatieverstrekking	  waren	  sterk	  met	  elkaar	  verweven.	  Ook	  ‘objectief’	  nieuws	  kon	  dienen	  om	  

mensen	  te	  overtuigen	  van	  een	  bepaald	  idee	  of	  om	  steun	  te	  verwerven	  voor	  een	  persoon	  of	  

groep.36	  Daarom	  is	  het	  van	  groot	  belang	  om	  bij	  alle	  uitingen	  duidelijk	  voor	  ogen	  te	  hebben	  wie	  

de	  boodschap	  verstuurde,	  aan	  wie,	  met	  welk	  doel	  en	  in	  welke	  context.	  

Dat	  vrijwel	  alle	  politieke	  communicatie	  diende	  als	  propaganda	  betekende	  niet	  dat	  het	  

publiek	  voor	  wie	  de	  propaganda-‐uitingen	  was	  bedoeld	  slechts	  een	  passieve	  partij	  was	  waarop	  

de	  verschillende	  groepen	  hun	  propaganda	  afvuurden.	  Juist	  het	  feit	  dat	  de	  partijen	  nieuws,	  

informatie	  en	  meningen	  probeerden	  te	  manipuleren,	  toont	  dat	  zij	  het	  publiek	  zagen	  als	  een	  

relevante	  ‘partner’	  in	  politieke	  communicatie.37	  Tegelijkertijd	  was	  dat	  publiek	  zich	  wel	  degelijk	  

bewust	  van	  de	  pogingen	  tot	  beïnvloeding	  en	  beoordeelde	  het	  propaganda-‐uitingen	  dan	  ook	  

kritisch.38	  Kortom,	  juist	  door	  de	  alomtegenwoordigheid	  van	  politieke	  communicatie	  en	  

propaganda	  kon	  een	  groter	  politiek	  bewustzijn	  ontstaan.39	  Dat	  was	  niet	  een	  geheel	  nieuw	  

fenomeen:	  ook	  in	  de	  late	  middeleeuwen	  was	  al	  sprake	  van	  kritische	  publieke	  uitingen	  over	  

politieke	  kwesties	  die	  een	  belangrijk	  onderdeel	  vormden	  van	  het	  politieke	  systeem.40	  Het	  

                                                 
33	  Over	  de	  stedelijke	  ideologie:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  27.	  
34	  Mah,	  'Phantasies',	  168.	  ‘The	  enabling	  condition	  of	  a	  successfully	  staged	  public	  sphere	  is	  the	  ability	  of	  certain	  groups	  
to	  make	  their	  social	  or	  group	  particularity	  invisible	  so	  that	  they	  can	  then	  appear	  as	  abstract	  individuals	  and	  hence	  
universal’.	  Zie	  ook:	  Zaret,	  Origins	  of	  democratic	  culture,	  20;	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  18;	  De	  Vivo,	  
Information	  and	  communication,	  15.	  
35	  Jowett	  en	  O'Donnell,	  Propaganda	  and	  persuasion,	  3,	  42.	  Zie	  ook:	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  
proefschrift),	  68;	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  15-‐16.	  
36	  Jowett	  en	  O'Donnell,	  Propaganda	  and	  persuasion,	  21-‐22.	  Vgl.	  ook:	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  19.	  
37	  Gestrich,	  'The	  public	  sphere',	  422.	  
38	  Zie	  hoofdstuk	  5.	  
39	  Zie	  Zemon	  Davis,	  Society	  and	  culture	  in	  early	  modern	  France,	  219;	  Frijhoff	  en	  Spies,	  1650.	  Bevochten	  eendracht,	  220-‐
221.	  
40	  Dumolyn	  en	  Haemers,	  ‘“A	  bad	  chicken	  was	  brooding”’.	  
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publieke	  debat	  in	  Amsterdam	  tijdens	  de	  Opstand	  verschilde	  echter	  van	  deze	  en	  andere	  uitingen	  

van	  verbale	  onvrede	  door	  de	  doelbewuste	  manier	  waarop	  de	  partijen	  de	  publieke	  

meningsvorming	  trachtten	  te	  manipuleren.	  Zij	  vochten	  de	  religieuze	  en	  politieke	  conflicten	  in	  

toenemende	  mate	  uit	  via	  het	  publieke	  debat,	  in	  de	  publieke	  ruimte,	  en	  betrokken	  daar	  bewust	  

een	  breder	  publiek	  bij.	  Daardoor	  kregen	  opinies	  de	  macht	  om	  de	  politieke	  agenda	  te	  bepalen.	  

	  

Publiek	  debat	  in	  Amsterdam	  

	  

Het	  Amsterdam	  van	  de	  eerste	  jaren	  van	  de	  Opstand	  leent	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  het	  bestuderen	  

van	  de	  strategieën	  van	  verschillende	  groeperingen	  die	  hun	  stem	  wilden	  laten	  horen	  in	  het	  

publieke	  debat.	  Binnen	  een	  relatief	  kort	  tijdsbestek	  veranderden	  de	  machtsverhoudingen	  in	  de	  

stad	  een	  aantal	  keer	  radicaal.	  Door	  de	  mechanismen	  achter	  het	  publiek	  debat	  op	  stedelijk	  niveau	  

te	  onderzoeken,	  wordt	  duidelijk	  hoe	  belangrijk	  de	  lokale	  omstandigheden	  en	  verhoudingen	  

waren	  voor	  de	  keuze	  voor	  bepaalde	  media	  en	  de	  inhoud	  van	  de	  verstuurde	  boodschappen.	  Het	  

bestuderen	  van	  het	  publieke	  debat	  in	  één	  stad	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  verschillende	  factoren	  die	  een	  

rol	  speelden	  binnen	  het	  debat	  de	  aandacht	  krijgen	  die	  zij	  verdienen:	  het	  politieke	  klimaat,	  de	  

religieuze	  ontwikkelingen,	  de	  wisselende	  machtsverhoudingen	  en	  de	  praktische	  gevolgen	  

daarvan	  voor	  de	  beheersing	  van	  de	  stedelijke	  infrastructuur	  voor	  media	  en	  informatie.	  

Daarnaast	  laat	  een	  lokale	  studie	  in	  meer	  detail	  zien	  hoe	  verschillende	  communicatiemiddelen	  

elkaar	  beïnvloedden	  en	  wat	  de	  manier	  was	  waarop	  waarop	  media	  en	  communicatie	  de	  politieke	  

werkelijkheid	  vormgaven.41	  Zo	  ontstaat	  een	  ‘thick	  description’,	  naar	  het	  bekende	  begrip	  van	  

cultureel	  antropoloog	  Clifford	  Geertz,	  van	  een	  lokaal	  mediasysteem,	  waarbij	  menselijk	  gedrag	  in	  

zijn	  context	  wordt	  beschreven.42	  	  

Een	  kort	  historisch	  overzicht	  toont	  aan	  hoe	  snel	  de	  machtsverhoudingen	  in	  Amsterdam	  

konden	  kantelen.	  Binnen	  een	  periode	  van	  nog	  geen	  twee	  jaar	  (1566-‐1567)	  veranderde	  

Amsterdam	  van	  een	  katholiek	  bolwerk	  in	  een	  protestantse	  vrijhaven	  en	  weer	  terug	  naar	  een	  

streng-‐katholiek	  repressief	  regime.	  Elf	  jaar	  later	  kwam	  dit	  regime	  ten	  einde	  en	  kreeg	  de	  stad	  een	  

calvinistische	  stadsregering.	  Vóór	  1566	  was	  de	  macht	  in	  handen	  van	  een	  groep	  streng-‐

katholieke	  families:	  de	  Dirckisten,	  genoemd	  naar	  de	  invloedrijkste	  man	  van	  deze	  clan,	  

burgemeester	  Hendrick	  Dircksz.	  Zij	  hadden	  dertig	  jaar	  eerder	  een	  religieus	  gematigde	  oligarchie	  

van	  het	  pluche	  gestoten,	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap.	  Deze	  twee	  clans	  ontwikkelden	  zich	  

uiteindelijk	  tot	  de	  twee	  voornaamste	  partijen	  in	  het	  Amsterdamse	  debat.	  De	  kleine	  maar	  

invloedrijke	  groep	  hervormingsgezinde	  burgers	  die	  rond	  het	  begin	  van	  de	  Opstand	  actief	  was	  in	  

Amsterdam,	  behoorde	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  tot	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap.	  De	  katholieke	  

                                                 
41	  Vgl.	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  12-‐13.	  
42	  Geertz,	  The	  interpretation	  of	  cultures,	  9-‐10.	  Vgl.	  Nerone,	  'Approaches	  to	  media	  history',	  98.	  
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magistraat	  probeerde	  het	  protestantisme	  juist	  een	  halt	  toe	  te	  roepen.	  Het	  conflict	  tussen	  de	  twee	  

partijen	  was	  dus	  politiek	  en	  religieus	  van	  aard,	  maar	  ook	  economisch.	  Een	  relatief	  groot	  aantal	  

leden	  van	  de	  gematigde	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  behoorde	  tot	  de	  economische	  elite	  en	  haalde	  

zijn	  inkomsten	  uit	  de	  graanhandel.	  Zij	  meenden	  dat	  het	  stadsbestuur	  te	  weinig	  deed	  om	  hun	  

economische	  belangen	  te	  behartigen.43	  

De	  strijd	  in	  Amsterdam	  reflecteerde	  de	  breder	  levende	  onvrede	  over	  de	  pogingen	  tot	  

bestuurlijke	  centralisatie	  en	  de	  ketterijvervolging	  van	  het	  Habsburgse	  centrale	  gezag.	  Deze	  

onvrede	  nam	  in	  de	  jaren	  1560	  sterk	  toe.	  In	  1566-‐1567	  culmineerde	  de	  groeiende	  onrust	  in	  een	  

korte	  en	  heftige	  periode	  van	  religieus	  en	  politiek	  oproer,	  de	  ‘troebelen’.	  Amsterdam	  groeide	  in	  

korte	  tijd	  uit	  tot	  een	  belangrijk	  centrum	  van	  oppositie.	  Een	  tijdlang	  konden	  de	  Amsterdamse	  

gereformeerden	  hun	  godsdienst	  publiekelijk	  uitoefenen.	  De	  katholieke	  stadsregering	  stond	  

machteloos.	  Van	  Filips	  II	  hoefde	  zij	  geen	  hulp	  te	  verwachten:	  de	  centrale	  regering	  werd	  

geteisterd	  door	  geldgebrek	  en	  oorlogen	  elders.	  

Pas	  in	  het	  voorjaar	  van	  1567	  lukte	  het	  Filips	  II	  een	  leger	  op	  de	  been	  te	  brengen,	  onder	  

bevel	  van	  de	  hertog	  van	  Alva.	  Diens	  taak	  was	  het	  herstellen	  van	  de	  orde	  in	  de	  Nederlanden	  en	  

het	  straffen	  van	  alle	  protestanten	  en	  andere	  dissenters	  die	  tijdens	  de	  troebelen	  tegen	  hun	  

natuurlijke	  heerser	  in	  opstand	  waren	  gekomen.	  Daarmee	  ging	  Alva	  voortvarend	  aan	  de	  slag.	  Ook	  

het	  katholiek-‐orthodoxe	  stadsbestuur	  herstelde	  zijn	  macht.	  Veel	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  een	  

hoofdrol	  hadden	  gespeeld	  tijdens	  de	  troebelen	  vluchtten	  de	  stad	  uit	  en	  werden	  bij	  verstek	  

verbannen.	  Zij	  die	  achterbleven	  werden	  veelal	  ter	  dood	  veroordeeld.	  De	  stadsregering	  trachtte	  

de	  achtergebleven	  bevolking	  aan	  zich	  te	  binden	  door	  een	  beleid	  dat	  zich	  kenmerkte	  door	  zowel	  

repressie	  van	  andersdenkenden	  als	  het	  herstellen	  van	  de	  eenheid,	  met	  wisselend	  succes.44	  	  

Na	  het	  uitbreken	  van	  de	  gewapende	  opstand	  in	  april	  1572	  bleef	  Amsterdam	  loyaal	  aan	  

Filips	  II	  en	  aan	  de	  katholieke	  kerk.	  Terwijl	  de	  steden	  van	  Holland	  en	  Zeeland	  zich	  één	  voor	  één	  

aansloten	  bij	  of	  overgaven	  aan	  de	  opstandelingen	  onder	  leiding	  van	  Willem	  van	  Oranje,	  werd	  

Amsterdam	  een	  katholieke	  enclave	  in	  protestants	  domein.	  De	  keuze	  van	  Amsterdam	  om	  trouw	  

te	  blijven	  aan	  het	  centrale	  gezag	  had	  verstrekkende	  gevolgen	  voor	  het	  verloop	  van	  de	  Opstand.	  

Door	  de	  gunstige	  positie	  van	  de	  stad	  kon	  het	  regeringsleger	  diep	  het	  gewest	  Holland	  intrekken	  

en	  Leiden	  en	  Haarlem	  belegeren.45	  De	  opstandelingen	  probeerden	  dan	  ook	  uit	  alle	  macht	  de	  stad	  

aan	  hun	  kant	  te	  krijgen.	  Uiteindelijk	  sloot	  Amsterdam	  zich	  in	  februari	  1578	  aan	  bij	  de	  Staten	  van	  

Holland	  en	  Zeeland,	  twee	  jaar	  nadat	  vrijwel	  alle	  gewesten	  van	  de	  Nederlanden	  zich	  in	  de	  

Pacificatie	  van	  Gent	  (1576)	  hadden	  herenigd.	  Volgens	  de	  Satisfactie	  mocht	  alleen	  de	  katholieke	  

godsdienst	  publiekelijk	  worden	  uitgeoefend.	  Dat	  bleek	  al	  snel	  een	  onhoudbare	  situatie,	  en	  onder	  

                                                 
43	  Zie	  voor	  meer	  hierover:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  26-‐27.	  
44	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam.	  
45	  Ibidem,	  7.	  
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leiding	  van	  de	  teruggekeerde	  ballingen	  werd	  de	  katholieke	  stadsregering	  uiteindelijk	  in	  mei	  

1578	  de	  stad	  uitgezet.	  Een	  protestantse	  magistraat	  nam	  haar	  plaats	  in.	  

Vijf	  partijen	  roerden	  zich	  in	  deze	  periode	  in	  het	  publieke	  debat,	  zo	  blijkt	  uit	  dit	  korte	  

overzicht:	  het	  centrale	  gezag;	  de	  strengkatholieke	  stadsregering;	  de	  gereformeerde	  protestanten	  

die	  vanaf	  1567	  deels	  opgingen	  in	  de	  groep	  ballingen;	  de	  opstandelingen	  en	  de	  stadsbevolking.	  

Deze	  onderverdeling	  is	  niet	  absoluut.	  Zo	  bestonden	  naast	  het	  gereformeerd	  protestantisme	  nog	  

andere	  hervormingsgezinde	  stromingen	  in	  de	  stad,	  met	  name	  de	  dopers	  en	  de	  Lutheranen.	  Deze	  

laatste	  twee	  groepen	  komen	  noodgedwongen	  minder	  aan	  bod.	  Zij	  speelden	  zij	  een	  beduidend	  

minder	  grote	  rol	  in	  het	  debat,	  hoewel	  de	  martelaarsliederen	  van	  de	  dopers,	  besproken	  in	  

Hoofdstuk	  3,	  een	  belangrijke	  uitzondering	  vormen.	  	  

De	  grenzen	  tussen	  de	  verschillende	  groeperingen	  waren	  diffuus.	  Verschillende	  

belangengroepen	  overlapten	  met	  elkaar	  en	  partijen	  sloten	  onderling	  wisselende	  allianties.	  Zo	  

overlapten	  de	  ballingen	  en	  de	  opstandelingen	  voor	  een	  groot	  deel,	  en	  voor	  zover	  ze	  dat	  niet	  

deden,	  werkten	  ze	  samen.	  De	  stadsregering	  sloot	  in	  de	  periode	  1567-‐1572	  regelmatig	  allianties	  

met	  (groepen	  uit)	  de	  stadsbevolking,	  bijvoorbeeld	  door	  zich	  begin	  jaren	  1570	  aan	  de	  zijde	  van	  

de	  bevolking	  te	  scharen	  in	  haar	  weerstand	  tegen	  Alva.	  In	  dit	  proefschrift	  ligt	  de	  nadruk	  op	  de	  

stadsregering	  enerzijds	  en	  de	  Amsterdamse	  gereformeerde	  protestanten	  en	  ballingen	  

anderzijds.	  Zij	  manifesteerden	  zich	  het	  nadrukkelijkst,	  waardoor	  zij	  een	  goede	  ingang	  vormen	  

voor	  het	  bestuderen	  van	  de	  dynamiek	  van	  het	  publieke	  debat.	  

Strijd	  om	  de	  publieke	  ruimten	  en	  de	  media-infrastructuur	  

De	  strijd	  om	  het	  publieke	  debat	  behelsde	  in	  de	  praktijk	  vaak	  ook	  een	  strijd	  om	  het	  publieke	  

domein.	  In	  dit	  proefschrift	  keert	  dit	  conflict	  dan	  ook	  regelmatig	  terug.	  Het	  publieke	  domein	  

bestond	  uit	  de	  ruimten	  waarin	  individuen	  en	  groepen	  elkaar	  en	  de	  autoriteiten	  ontmoetten.	  

Kerken,	  pleinen,	  poorten,	  bruggen,	  markten	  en	  het	  stadhuis	  dienden	  als	  belangrijke	  sociale	  

bindmiddelen	  voor	  de	  stedelijke	  samenleving.46	  Op	  deze	  plekken	  speelde	  het	  commerciële,	  

politieke	  en	  religieuze	  leven	  zich	  af,	  waardoor	  zij	  ook	  als	  informatieknooppunten	  

functioneerden.47	  Individuen	  en	  groepen	  poogden	  zich	  deze	  stedelijke	  publieke	  ruimten	  toe	  te	  

eigenen,	  waardoor	  ze	  de	  machtsverhoudingen	  weerspiegelden	  binnen	  de	  stedelijke	  

samenleving.48	  In	  perioden	  van	  oproer	  trachtten	  groepen	  mensen	  deze	  symbolische	  plekken	  te	  

bezetten	  om	  hun	  machtspositie	  te	  versterken	  of	  te	  consolideren.	  Zo	  was	  de	  Plaetse	  (de	  huidige	  

Dam),	  het	  bestuurlijke	  en	  commerciële	  centrum	  van	  de	  stad,	  vaak	  het	  toneel	  van	  opstootjes	  en	  

rellen.49	  

                                                 
46	  Van	  Bruaene,	  '"A	  wonderfull	  tryumfe"',	  378-‐379.	  
47	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam,	  236-‐237.	  
48	  Boone,	  'Urban	  space',	  623.	  Over	  toe-‐eigening	  als	  cultuurhistorisch	  concept:	  Frijhoff,	  'Toeëigening'.	  	  
49	  Zie	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  55-‐56	  en	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  166,	  171.	  



 17 

Het	  gevecht	  om	  beheersing	  van	  de	  infrastructuur	  van	  media,	  informatie	  en	  meningen	  

behoorde	  ook	  tot	  deze	  strijd	  om	  het	  publieke	  domein.	  De	  media-‐infrastructuur	  overlapte	  

grotendeels	  met	  de	  belangrijkste	  publieke	  ruimten.50	  Zo	  gingen	  Amsterdammers	  die	  het	  laatste	  

nieuws	  wilden	  horen	  naar	  de	  Plaetse,	  dat	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  het	  stadhuis	  het	  

bestuurlijke	  centrum	  was	  van	  de	  stad,	  maar	  ook	  een	  middelpunt	  van	  nering	  en	  handel.51	  Hier	  

werd	  de	  officiële	  wetgeving	  afgekondigd.	  Een	  secretaris	  van	  de	  stad	  riep	  na	  het	  luiden	  van	  de	  

stadsklok	  de	  keuren	  uit	  het	  raam	  van	  het	  zegelhuis,	  een	  van	  de	  kamers	  in	  het	  stadhuis.52	  Op	  

dezelfde	  plek	  kondigden	  de	  deurwaarders	  van	  het	  Hof	  van	  Holland	  de	  plakkaten	  en	  brieven	  van	  

de	  centrale	  overheid	  af.	  Ook	  de	  vonnissen	  van	  veroordeelden	  werden	  regelmatig	  publiekelijk	  

afgeroepen.53	  Soms	  hingen	  gedrukte	  of	  geschreven	  keuren,	  verdragen	  en	  plakkaten	  aan	  de	  muur	  

van	  het	  stadhuis,	  net	  als	  de	  vonnissen	  van	  de	  schepenen.54	  De	  Middeldam,	  die	  over	  de	  Amstel	  

was	  gebouwd,	  huisvestte	  naast	  de	  vismarkt	  een	  aantal	  boekenstalletjes.	  Dat	  versterkte	  de	  

functie	  van	  het	  plein	  als	  informatieknooppunt.55	  	  

Behalve	  op	  de	  Plaetse	  konden	  Amsterdammers	  het	  laatste	  nieuws	  ook	  horen	  in	  de	  twee	  

parochiekerken,	  de	  Oude	  en	  de	  Nieuwe	  Kerk.	  Zij	  werden	  gebruikt	  als	  ‘praethuysen,	  marckten	  

ende	  desergelijck	  plaetsen,	  daer	  men	  ijdelheyt	  bedrivet’,	  aldus	  broeder	  Wouter	  Jacobsz.56	  Niet	  

alleen	  hingen	  gedrukte	  keuren	  en	  ordonnanties	  soms	  aan	  de	  kerken,	  ook	  riep	  de	  secretaris	  

sommige	  keuren	  op	  de	  zondag	  of	  heiligdag	  na	  de	  verkondiging	  van	  het	  stadhuis	  nog	  eens	  af	  in	  de	  

Oude	  en	  Nieuwe	  Kerk.57	  De	  pastoors	  deelden	  vanaf	  de	  preekstoel	  zo	  nu	  en	  dan	  belangrijk	  nieuws	  

aan	  de	  gemeente	  mee.58	  	  

Daarnaast	  was	  de	  Nieuwe	  Brug,	  die	  zich	  voor	  het	  midden	  van	  de	  haven	  bevond,	  een	  

belangrijk	  knooppunt	  van	  handel	  en	  communicatie.	  De	  vele	  wandelaars,	  reizigers	  en	  kooplieden	  

op	  de	  brug	  konden	  luisteren	  naar	  de	  liedjeszangers	  die	  zich	  hier	  en	  op	  andere	  bruggen	  

posteerden.59	  Aan	  de	  oostzijde	  van	  de	  Nieuwe	  Brug	  hadden	  de	  kooplieden	  hun	  beurs;	  bij	  slecht	  

weer	  schuilden	  ze	  onder	  de	  luifels	  van	  de	  huizen	  aan	  het	  begin	  van	  de	  Warmoesstraat.60	  Veel	  

schippers	  die	  aanlegden	  bij	  de	  Nieuwe	  Brug	  om	  het	  paalgeld	  te	  betalen	  bij	  het	  Paalhuis	  aan	  de	  

oostkant	  van	  de	  brug,	  namen	  brieven	  mee,	  net	  als	  schuitvoerders	  die	  vaak	  op	  vaste	  routes	  
                                                 
50	  Over	  de	  ruimtelijke	  concentratie	  van	  informatiestromen	  in	  Amsterdam	  tijdens	  de	  Opstand,	  vooral	  na	  1578:	  Lesger,	  
Handel	  in	  Amsterdam,	  236-‐241.	  	  
51	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  429.	  
52	  Ibidem,	  135.	  
53	  Boven	  veel	  vonnissen	  in	  het	  Justitieboek	  staat:	  ‘Gecundight	  mette	  Clock’	  of	  woorden	  van	  gelijke	  strekking,	  gevolgd	  
door	  de	  datum.	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  169.	  
54	  Een	  ‘cedulle’	  aangaande	  een	  octrooi	  werd	  aangeplakt	  ‘voere	  den	  kercken	  ende	  poorten	  deser	  stede’.	  Res.	  Vr.,	  4	  
augustus	  1554,	  f.	  114v.	  Voor	  de	  vonnissen:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  389-‐390.	  
55	  Onder	  deze	  kraampjes	  bevond	  zich	  tot	  1583	  die	  van	  Pieter	  Pietersz	  Swertkens.	  Jan	  Pietersz	  had	  in	  ieder	  geval	  tot	  
1575	  twee	  kramen	  in	  gebruik.	  Tot	  1564	  stond	  naast	  Jan	  Pietersz	  de	  boekhandelaar	  Weyer	  Hendricksz.	  Deze	  huurde	  in	  
1547	  een	  aantal	  maanden	  een	  kraam	  voor	  de	  Vierschaar.	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  200-‐202.	  
56	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  4	  november	  1572,	  51.	  
57	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  359.	  
58	  Zie	  hiervoor	  Hoofdstuk	  5,	  p.	  150.	  	  
59	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  492-‐493.	  
60	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam,	  237.	  
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tussen	  twee	  steden	  voeren.61	  Geregeld	  stonden	  mensen	  klaar	  bij	  de	  Nieuwebrugsteiger	  om	  die	  

brieven	  in	  ontvangst	  te	  nemen.	  Tegen	  een	  vergoeding	  brachten	  zij	  die	  naar	  de	  plek	  van	  

bestemming.62	  De	  aanwezigheid	  van	  verschillende	  boekwinkels	  en	  stalletjes	  droeg	  bij	  aan	  het	  

belang	  van	  dit	  gebied	  als	  centrum	  van	  communicatie.	  Zo	  waren	  in	  de	  Warmoesstraat	  

verschillende	  boekwinkels	  gevestigd.63	  Op	  de	  Nieuwe	  Brug	  hadden	  verschillende	  bestaande	  

boekhandels	  een	  dependance,	  en	  ‘losse’	  kramers	  verkochten	  er	  hun	  waar.	  Zo	  was	  tussen	  de	  

palen	  van	  het	  Paalhuis	  sinds	  jaar	  en	  dag	  een	  boekwinkel	  gevestigd.64	  En	  voor	  het	  Hoge	  huis,	  aan	  

de	  oostzijde	  van	  de	  brug,	  bevonden	  zich	  ook	  een	  of	  meer	  boekenstalletjes.65	  

De	  plaats	  die	  de	  twee	  belangrijkste	  partijen	  in	  het	  conflict	  innamen	  in	  de	  stedelijke	  

infrastructuur	  bepaalde	  in	  belangrijke	  mate	  hun	  positie	  tijdens	  de	  conflicten.	  De	  magistraat	  

bepaalde	  als	  machthebber	  in	  theorie	  welke	  informatie	  zich	  kon	  verspreiden,	  en	  hoe.	  Maar	  de	  

praktijk	  was	  weerbarstiger.	  Het	  commerciële	  karakter	  van	  de	  infrastructuur	  betekende	  dat	  juist	  

de	  Boelen-‐Heijnenclan,	  waarin	  handelaren	  en	  kooplieden	  waren	  oververtegenwoordigd,	  een	  

sterke	  positie	  kon	  innemen.66	  Ook	  voor	  de	  ‘gewone’	  Amsterdammers	  gold	  dat	  de	  toegang	  tot	  

media	  en	  informatie	  afhankelijk	  was	  van	  hun	  plaats	  in	  de	  samenleving.	  De	  stad	  was	  in	  de	  tweede	  

helft	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  explosief	  gegroeid,	  tegelijkertijd	  met	  de	  economische	  expansie.	  Naar	  

schatting	  telde	  Amsterdam	  rond	  1565	  ongeveer	  30.000	  inwoners.	  In	  1546	  waren	  dat	  er	  nog	  

maar	  13.000	  geweest.67	  Een	  belangrijk	  deel	  van	  hen	  kon	  zelf	  kennisnemen	  van	  wat	  er	  werd	  

gezegd	  en	  geschreven.	  Door	  de	  groei	  van	  de	  handel	  in	  de	  zestiende	  eeuw	  was	  in	  Amsterdam	  een	  

zelfbewuste	  middenklasse	  ontstaan,	  die	  een	  culturele	  emancipatie	  doormaakte.	  Het	  niveau	  van	  

het	  onderwijs	  was	  goed,	  en	  hoewel	  er	  geen	  harde	  cijfers	  zijn	  over	  het	  alfabetiseringsniveau	  in	  

                                                 
61	  De	  remonstrantie	  van	  de	  calvinisten	  voor	  de	  eerste	  preek	  buiten	  Amsterdam	  werd	  door	  een	  schipper	  aan	  de	  
burgemeesters	  gegeven.	  Breen,	  'Uittreksel',	  21.	  Wouter	  Jacobsz	  maakt	  in	  maart	  1575	  melding	  van	  een	  brief	  uit	  Utrecht	  
die	  hem	  was	  gebracht	  door	  een	  schuitvoerder.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  13	  maart	  1575,	  480.	  	  
62	  Dat	  zorgde	  voor	  misstanden:	  de	  briefbezorgers	  eisten	  vaak	  hoge	  bedragen	  in	  ruil	  voor	  het	  overhandigen	  van	  de	  
brief.	  In	  1565	  probeerden	  de	  stadsregeerders	  tevergeefs	  orde	  op	  zaken	  te	  stellen.	  Pas	  in	  1598	  werd	  een	  structurele	  
oplossing	  gevonden	  voor	  het	  bezorgen	  van	  de	  brieven.	  Zie:	  Brouwer	  Ancher,	  'Aanteekeningen	  betreffende	  het	  
Postwezen',	  14-‐15;	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  424.	  
63	  Willem	  Jacobsz,	  van	  1547	  tot	  1572	  boekdrukker	  ‘in	  de	  Engelenburgh’,	  voorheen	  de	  zaak	  van	  Doen	  Pietersz.	  Moes,	  
De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  239-‐261.	  Hendrick	  Aelbertsz	  (1547-‐1574)	  ‘in	  de	  Bijbel’	  zetelde	  hier,	  net	  als	  
Harmen	  Jansz	  Muller,	  die	  in	  1568	  de	  winkel	  ‘in	  de	  Vergulde	  Passer’	  overnam	  van	  zijn	  vader	  Jan	  Ewoutsz	  en	  tot	  1600	  
actief	  bleef.	  Ibidem,	  217-‐238,	  285-‐341.	  
64	  Van	  1561	  tot	  in	  ieder	  geval	  1571	  werd	  deze	  uitgebaat	  door	  Pieter	  Pietersz	  Swertkens.	  Claes	  Jansz	  baatte	  de	  kraam	  
uit	  tot	  1561,	  waarna	  deze	  een	  kraam	  betrok	  aan	  de	  oostzijde	  van	  de	  brug.	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  
270.	  Pieter	  Pietersz	  Swertkens	  huurde	  de	  kraam	  van	  1561	  tot	  1571.	  
65	  Swertkens	  huurde	  deze	  ‘stede’	  van	  1556-‐1560,	  voordat	  hij	  naar	  het	  Paalhuis	  vertrok.	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  
boekdrukkers	  1,	  267-‐268.	  Daarna	  nam	  Cornelis	  Cornelisz	  Rem	  de	  zaak	  over	  tot	  1564.	  Vanaf	  1564	  huurde	  Cornelis	  
Henricx,	  ‘kramer’,	  de	  winkel,	  tot	  wanneer	  is	  onduidelijk.	  Ibidem,	  281.	  Harmen	  Jansz	  Muller	  huurde	  vanaf	  1578	  
gedurende	  drie	  jaar	  een	  ‘craem’	  aan	  de	  oostzijde	  van	  de	  Nieuwe	  Brug,	  voordat	  hij	  terugkeerde	  naar	  de	  
Warmoesstraat.	  Ibidem,	  297.	  Wellicht	  nam	  hij	  de	  kraam	  over	  van	  Claes	  Jansz,	  die	  na	  diens	  vertrek	  uit	  het	  Paalhuis	  
naar	  de	  oostzijde	  van	  de	  brug	  was	  getrokken	  en	  daar	  tot	  zeker	  1570	  huurpenningen	  betaalde	  en	  in	  ieder	  geval	  in	  
1575	  nog	  wordt	  genoemd	  als	  ‘Claes	  opte	  Nieuwe	  Brugge,	  cremer’.	  Ibidem,	  270-‐271.	  
66	  Zie	  hiervoor	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  39-‐41.	  
67	  Kaptein,	  'Poort	  van	  Holland',	  172.	  
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Amsterdam	  in	  de	  zestiende	  eeuw,	  wordt	  algemeen	  aangenomen	  dat	  dit	  hoog	  was,	  net	  als	  in	  

andere	  steden	  in	  de	  Nederlanden.68	  	  

Voor	  en	  tijdens	  de	  eerste	  decennia	  van	  de	  Opstand	  kwam	  de	  publieke	  ruimte	  grotendeels	  

overeen	  met	  de	  sacrale	  ruimte.	  Niet	  alleen	  maakten	  kerken,	  kapellen	  en	  kloosters	  deel	  uit	  van	  de	  

sacrale	  ruimte,	  de	  hele	  stad	  was	  geheiligd	  doordat	  beelden	  en	  relieken	  tijdens	  processies	  door	  

de	  straten	  werden	  gedragen.	  Juist	  dat	  sacrale	  karakter	  van	  de	  stedelijke	  ruimte	  werd	  een	  van	  de	  

strijdpunten	  van	  de	  Reformatie.	  Aanhangers	  van	  het	  hervormingsgezinde	  gedachtegoed	  

verwierpen	  het	  heilige	  karakter	  van	  beelden,	  kerken	  en	  relieken	  en	  poogden	  zich	  de	  sacrale	  

ruimte	  zelf	  toe	  te	  eigenen.69	  Ook	  deze	  pogingen	  van	  groepen	  en	  individuen	  om	  de	  stedelijke	  en	  

religieuze	  ruimten	  in	  bezit	  te	  nemen	  waren	  een	  manier	  om	  een	  breder	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  

de	  conflicten.	  Door	  andere	  betekenissen	  aan	  fysieke	  plaatsen	  en	  voorwerpen	  te	  geven,	  lieten	  zij	  

zien	  welk	  wereldbeeld	  en	  ideeën	  zij	  aanhingen.70	  	  

Partituur	  van	  stemmen	  

De	  media	  die	  de	  verschillende	  partijen	  inzetten,	  waren	  zowel	  schriftelijk	  en	  mondeling	  als	  

visueel	  en	  ritueel	  van	  aard.	  Onderling	  waren	  deze	  communicatiemiddelen	  sterk	  met	  elkaar	  

verbonden.71	  Juist	  door	  de	  wisselwerking	  tussen	  verschillende	  media	  konden	  informatie,	  ideeën	  

en	  opinies	  zich	  snel	  en	  onder	  grote	  groepen	  mensen	  verspreiden.72	  Zo	  werden	  geruchten	  

mondeling	  verspreid,	  maar	  ook	  opgenomen	  in	  handgeschreven	  nieuwsbrieven,	  die	  in	  sommige	  

gevallen	  werden	  gedrukt.	  Gedrukte	  en	  handgeschreven	  teksten	  werden	  weer	  hardop	  

voorgelezen	  op	  straat	  en	  in	  herbergen.73	  Literaire	  media,	  waaronder	  rederijkersliteratuur,	  

waren	  voor	  verdere	  verspreiding	  afhankelijk	  van	  mondelinge	  en	  ‘performatieve’	  

communicatiemiddelen.74	  

                                                 
68	  Marnef,	  'The	  towns	  and	  the	  Revolt',	  87-‐88;	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  315-‐316.	  Naast	  de	  twee	  
parochiescholen	  bestond	  een	  groot	  aantal	  ‘bijscholen’:	  in	  1554	  zijn	  11	  bijscholen	  bekend	  met	  een	  officiële	  admissie	  in	  
de	  stad.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  444-‐445.	  Daarnaast	  bestonden	  nog	  Franse	  scholen	  en	  
schrijfscholen.	  Onder	  de	  in	  1568	  door	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  (Conceil	  des	  Troubles)	  bij	  verstek	  veroordeelde	  
Amsterdammers	  was	  een	  schrijfmeester.	  Ibidem,	  450.	  Voor	  zeventiende-‐eeuws	  Amsterdam:	  Kuijpers,	  'Lezen	  en	  
schrijven'.	  
69	  Van	  Nierop,	  'De	  strijd	  om	  de	  sacrale	  ruimte'.	  
70	  Frijhoff,	  'Toeëigening',	  104,	  108.	  
71	  Het	  idee	  van	  de	  drukpers	  als	  ‘agent	  of	  change’	  is	  de	  afgelopen	  decennia	  grondig	  bijgesteld.	  De	  sterke	  nadruk	  die	  
lange	  tijd	  lag	  op	  de	  boekdrukkunst	  is	  ingeruild	  voor	  een	  breder	  perspectief	  waarbij	  drukwerk	  slechts	  als	  één	  van	  de	  
beschikbare	  media	  wordt	  gezien.	  Voor	  een	  overzicht	  van	  kritiek:	  Briggs	  en	  Burke,	  A	  social	  history	  of	  the	  media,	  22-‐23;	  
Pettegree,	  Reformation	  and	  the	  culture	  of	  persuasion,	  7-‐8;	  Pettegree	  en	  Hall,	  'The	  Reformation	  and	  the	  book',	  806-‐808.	  
72	  Voor	  het	  belang	  van	  de	  wisselwerking	  tussen	  media	  voor	  de	  verspreiding	  van	  de	  Reformatie:	  Scribner,	  'Oral	  
culture';	  Scribner,	  For	  the	  sake	  of	  simple	  folk,	  Pettegree,	  Reformation	  and	  the	  culture	  of	  persuasion.	  Algemeen:	  Baron,	  
'The	  guises	  of	  dissemination';	  Blaak,	  Geletterde	  levens;	  Cust,	  'News	  and	  politics';	  Darnton,	  'An	  early	  information	  
society';	  Elsky,	  Authorizing	  words;	  Fox,	  'Rumour,	  news	  and	  popular	  political	  opinion';	  Fox,	  Oral	  and	  literate	  culture;	  
Horodowich,	  'The	  gossiping	  tongue';	  Keblusek,	  'Nieuwsvoorziening	  in	  de	  Republiek'.	  
73	  Pettegree	  en	  Hall,	  'The	  Reformation	  and	  the	  book',	  7-‐8;	  Scribner,	  'Oral	  culture'.	  Voor	  een	  overzicht	  van	  dit	  debat	  
binnen	  de	  discipline	  van	  de	  boekgeschiedenis:	  Finkelstein	  en	  McCleery	  (red.),	  Introduction	  to	  book	  history,	  24-‐25	  Een	  
historiografisch	  overzicht	  van	  lezersonderzoek	  is	  te	  vinden	  in:	  Blaak,	  Geletterde	  levens,	  16-‐18.	  
74	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  11	  
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Rituele	  communicatievormen	  hadden	  weer	  een	  groter	  bereik	  doordat	  zij	  zowel	  

schriftelijk	  als	  mondeling	  verder	  werden	  verspreid.	  Zo	  lieten	  stedelijke	  en	  centrale	  autoriteiten	  

verslagen	  en	  afbeeldingen	  circuleren	  van	  Blijde	  Inkomsten	  en	  processies.	  Hetzelfde	  gold	  voor	  

afkondigingen	  van	  wetgeving	  en	  vonnissen	  van	  veroordeelden.	  Na	  het	  afroepen	  circuleerde	  de	  

inhoud	  van	  keuren	  en	  plakkaten	  mondeling,	  maar	  ook	  werden	  afschriften	  en	  gedrukte	  

exemplaren	  geproduceerd.75	  Liederen	  werden	  gezongen,	  op	  schrift	  gesteld	  en	  verzameld	  in	  

gedrukte	  of	  handgeschreven	  liedboeken,	  en	  de	  samenstellers	  daarvan	  leenden	  en	  kopieerden	  

gretig	  van	  elkaar.	  Liedjeszangers	  en	  marskramers	  zongen	  of	  riepen	  de	  teksten	  van	  de	  liedjes	  en	  

pamfletten	  om	  de	  verkoop	  te	  stimuleren.76	  	  

Voor	  de	  bestudering	  van	  de	  complexe	  wisselwerking	  tussen	  verschillende	  

communicatievormen	  is	  de	  metafoor	  ‘partituur’	  nuttig,	  geïntroduceerd	  door	  de	  historicus	  

Robert	  Scribner.	  Door	  de	  veelheid	  aan	  stemmen	  die	  samen	  het	  publieke	  debat	  vormen	  te	  

beschouwen	  als	  een	  partituur,	  kan	  de	  onderzoeker	  meer	  processen	  tegelijkertijd	  bestuderen.	  Hij	  

of	  zij	  kan	  de	  melodie	  van	  één	  instrument	  volgen	  (lees:	  één	  communicatievorm),	  maar	  ook	  het	  

geheel	  van	  alle	  instrumenten	  die	  op	  een	  tijdstip	  klinken.	  Daarnaast	  kan	  de	  historicus	  de	  

dissonanten	  in	  kaart	  brengen.77	  Het	  publieke	  debat	  als	  stadsarena	  vol	  stemmen	  is	  te	  bestuderen	  

door	  de	  partituur	  van	  communicatievormen	  over	  bepaalde	  politieke	  en	  actuele	  onderwerpen	  te	  

reconstrueren,	  en	  daarbij	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  verschillende	  deelbelangen	  en	  groepen.	  	  

Sommige	  media	  werden	  vaker	  gebruikt	  tijdens	  bepaalde	  regimes	  en	  door	  bepaalde	  

groeperingen	  dan	  andere.	  De	  keuze	  voor	  een	  bepaald	  medium	  was	  afhankelijk	  van	  de	  politieke	  

omstandigheden	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  centrale	  en	  stedelijke	  overheden	  erin	  slaagden	  het	  debat	  

te	  beheersen.	  Ook	  speelden	  de	  praktische	  en	  inhoudelijke	  voordelen	  van	  een	  medium	  voor	  het	  

bereiken	  en	  overtuigen	  van	  een	  publiek	  een	  rol.	  Zo	  was	  een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  zowel	  

liedjes	  als	  brieven	  hun	  inherent	  meningsvormende	  functie.	  De	  twee	  literaire	  vormen	  waren	  

sterk	  beïnvloed	  door	  de	  humanistische	  retorica.78	  Door	  de	  wisselwerking	  te	  bestuderen	  tussen	  

schriftelijke,	  rituele	  en	  mondelinge	  communicatie,	  wordt	  duidelijk	  dat	  ook	  de	  centrale	  

gezagsdragers	  zich	  bewust	  waren	  van	  het	  belang	  van	  het	  publieke	  debat.	  Dat	  het	  centrale	  gezag	  

geen	  krachtig	  weerwoord	  had	  tegen	  de	  gedrukte	  opstandelingenpropaganda	  werd	  tot	  dusver	  

vooral	  geweten	  aan	  zijn	  laatdunkende	  houding	  ten	  opzichte	  van	  drukwerk	  en	  aan	  de	  overtuiging	  

dat	  het	  ongepast	  was	  om	  een	  breed	  publiek	  debat	  te	  voeren	  over	  theologische	  kwesties.79	  Deze	  

studie	  laat	  echter	  zien	  dat	  de	  katholieke	  stedelijke	  autoriteiten	  wel	  degelijk	  het	  publieke	  debat	  

                                                 
75	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  12-‐13.	  Over	  afschriften	  van	  politieke	  
documenten:	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  58-‐63.	  Meer	  over	  afkondigingen:	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  59-‐62	  en	  
Hoofdstuk	  3,	  p.	  100-‐104.	  
76	  Deen,	  Onnekink	  en	  Reinders,	  'Introduction',	  27-‐28.	  
77	  Scribner,	  'Flugblatt	  und	  Analphabetentum',	  75.	  
78	  Zie	  hoofdstuk	  4.	  
79	  Pettegree	  en	  Hall,	  'The	  Reformation	  and	  the	  book',	  789;	  Pollmann,	  'Countering	  the	  Reformation',	  117-‐118;	  Spaans,	  
'Catholicism	  and	  resistance',	  149-‐150.	  
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betraden,	  maar	  daarbij	  veelal	  andere	  dan	  gedrukte	  media	  gebruikten	  omdat	  die	  hun	  boodschap	  

beter	  overbrachten.80	  	  

Overigens	  nuanceert	  dit	  proefschrift	  ook	  het	  veelbesproken	  gebruik	  van	  de	  drukpers	  

door	  de	  opstandelingen.	  Handschriftelijke	  publicaties,	  waaronder	  ook	  liederen,	  speelden	  in	  deze	  

eerste	  periode	  van	  de	  Opstand	  een	  veel	  grotere	  rol	  in	  de	  propagandamachine	  van	  de	  

opstandelingen	  dan	  de	  drukpers.	  De	  term	  handschriftelijke	  publicaties	  komt	  op	  het	  eerste	  oog	  

wellicht	  paradoxaal	  over.	  Het	  woord	  publiceren	  wordt	  tegenwoordig	  gebruikt	  voor	  het	  

verspreiden	  van	  grote	  aantallen	  kopieën	  van	  een	  tekst.	  In	  sommige	  gevallen	  voldeed	  

handschriftelijke	  publicatie	  aan	  deze	  voorwaarde,	  maar	  zeker	  niet	  in	  alle.	  Toch	  werden	  

handgeschreven	  teksten	  wel	  gepubliceerd,	  in	  de	  zin	  dat	  zij	  welbewust	  waren	  bedoeld	  voor	  

consumptie	  in	  het	  publieke	  domein.	  De	  grootte	  van	  het	  publiek	  was	  vervolgens	  weer	  afhankelijk	  

van	  degenen	  die	  over	  de	  tekst	  beschikten	  en	  de	  manier	  waarop	  zij	  deze	  verder	  verspreidden.81	  

Dit	  boek	  laat	  zien	  dat	  de	  opstandelingen	  minstens	  even	  vindingrijk	  waren	  in	  het	  gebruik	  van	  

handschriftelijke	  publicatie	  als	  van	  drukwerk.	  

	  

Geschiedschrijving	  over	  conflicten	  

	  

De	  periode	  van	  dit	  onderzoek	  is	  er	  één	  van	  conflict	  en	  oorlog.	  Dat	  roept	  de	  vraag	  op	  in	  hoeverre	  

de	  ontwikkelingen	  in	  het	  publieke	  debat	  representatief	  zijn	  voor	  andere	  perioden	  en	  voor	  

andere	  gebieden.	  Discussies	  en	  meningsverschillen	  laaien	  immers	  vooral	  op	  in	  perioden	  van	  

onzekerheid	  en	  conflicten,	  en	  juist	  in	  dit	  soort	  tijden	  is	  het	  beïnvloeden	  van	  het	  publieke	  debat	  

voor	  alle	  partijen	  van	  levensgroot	  belang.	  In	  rustiger	  perioden	  waren	  verschillen	  wellicht	  

minder	  uitgesproken	  en	  was	  de	  behoefte	  aan	  nieuws	  en	  duiding	  minder	  groot.	  Ook	  de	  behoefte	  

om	  het	  publieke	  debat	  te	  sturen	  door	  middel	  van	  propaganda	  was	  dan	  minder	  urgent.	  Toch	  

kunnen	  perioden	  van	  conflict	  licht	  werpen	  op	  bestaande	  processen	  doordat	  die	  worden	  

uitvergroot	  en	  een	  andere	  dynamiek	  krijgen.	  Door	  de	  veranderingen	  in	  het	  gebruik	  van	  media	  en	  

communicatie	  in	  een	  conflictperiode	  in	  kaart	  te	  brengen,	  komen	  we	  tegelijkertijd	  meer	  te	  weten	  

over	  de	  basisbeginselen	  en	  kernwaarden	  waarop	  die	  veranderingen	  voortborduurden.	  Zo	  

bestond	  er	  al	  ver	  voor	  de	  start	  van	  de	  Opstand	  een	  levendige	  briefcultuur.	  Tijdens	  de	  gewapende	  

strijd	  groeide	  deze	  briefcultuur	  uit	  tot	  een	  van	  de	  belangrijkste	  informatie-‐	  én	  

propagandakanalen,	  waarbij	  de	  bestaande	  kenmerken	  van	  correspondentie	  een	  nieuwe	  

dimensie	  kregen.	  	  

	   Een	  praktisch	  voordeel	  van	  een	  conflictperiode	  is	  de	  overlevering	  van	  veel	  

bronnenmateriaal.	  Tijdgenoten	  realiseerden	  zich	  goed	  dat	  zij	  getuige	  waren	  van	  geschiedenis-‐in-‐

                                                 
80	  Vgl.	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  355-‐356.	  
81	  Love,	  Scribal	  publication,	  36-‐39.	  
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wording.	  Zij	  hielden	  kronieken,	  dagboeken	  of	  nieuwsverzamelingen	  bij	  en	  schreven	  daarin	  op	  

wat	  zij	  hoorden,	  lazen	  en	  zagen.82	  Deze	  documenten	  vormen	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  

bronnenmateriaal	  waarop	  deze	  studie	  berust.	  Dankzij	  deze	  kronieken	  wordt	  ook	  over	  wat	  er	  

werd	  gezegd	  op	  straat	  meer	  bekend.	  Wel	  moet	  voorzichtig	  worden	  omgesprongen	  met	  deze	  

bronnen.	  Sommige	  kronieken	  werden	  achteraf	  samengesteld.83	  Andere	  kronieken	  werden	  

achteraf	  bewerkt,	  door	  de	  auteur	  zelf	  of	  door	  degenen	  die	  afschriften	  ervan	  vervaardigden.84	  

Deze	  teksten	  konden	  een	  belangrijke	  rol	  spelen	  in	  de	  herinneringscultuur	  van	  de	  Opstand	  in	  

latere	  perioden,	  en	  zijn	  dan	  ook	  zeker	  niet	  als	  puur	  ‘objectieve’	  bron	  te	  gebruiken.85	  Een	  

uitzondering	  is	  het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz.	  Hij	  voegde	  achteraf	  mogelijk	  wel	  een	  aantal	  

flashforwards	  toe,	  maar	  aan	  de	  oorspronkelijke	  aantekeningen	  lijkt	  hij	  niet	  te	  hebben	  gesleuteld	  

met	  als	  doel	  er	  een	  lopend	  verhaal	  van	  te	  maken.86	  	  

Behalve	  de	  kronieken	  bieden	  de	  gerechtelijke	  archieven	  een	  goede	  ingang	  voor	  de	  

reconstructie	  van	  de	  gesprekken	  op	  straat	  en	  van	  heersende	  opvattingen	  onder	  de	  bevolking.	  De	  

vonnissen	  en	  verhoren	  van	  verdachten	  die	  werden	  opgepakt	  omdat	  ze	  kwaadspraken	  of	  

geruchten	  verspreidden,	  geven	  soms	  letterlijk	  gesprekken	  weer.	  Ook	  hier	  is	  grote	  

voorzichtigheid	  geboden	  bij	  het	  interpreteren	  van	  deze	  woorden,	  die	  vaak	  op	  de	  pijnbank	  

werden	  afgedwongen.87	  Maar	  ook	  als	  de	  ondervragers	  woorden	  in	  de	  mond	  van	  de	  verdachte	  

legden,	  is	  daaruit	  veel	  op	  te	  maken	  over	  bestaande	  angsten	  en	  preoccupaties	  bij	  de	  

ondervragers.	  De	  verslagen	  werden	  gegoten	  in	  herkenbare	  frasen.	  Daardoor	  zijn	  ze,	  zelfs	  als	  ze	  

zijn	  verzonnen,	  een	  bewijs	  van	  de	  manier	  waarop	  mensen	  dachten	  dat	  gesprekken	  konden	  

gaan.88	  Zo	  verdedigde	  een	  jongeman	  zich	  in	  1577	  voor	  de	  moord	  die	  hij	  had	  begaan	  door	  te	  

stellen	  dat	  hij	  slechts	  de	  eer	  van	  de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  had	  willen	  beschermen.	  Het	  

slachtoffer	  had,	  aldus	  de	  dader,	  de	  stadsregering	  bespot	  en	  gezegd	  dat	  zij	  de	  vrede	  tegenhield.89	  

Of	  de	  moordenaar	  de	  waarheid	  sprak,	  doet	  in	  dit	  geval	  niet	  ter	  zake:	  hij	  zei	  wat	  hij	  dacht	  dat	  zijn	  

                                                 
82	  Pauw,	  ‘Relaes’;	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’;	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  
van	  de	  Beroerte’;	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz.	  Opvallend	  veel	  kronieken	  en	  dagboeken	  begonnen	  in	  1566:	  
Van	  Vaernewijck,	  Van	  de	  beroerlicke	  tijden;	  Dagboek	  van	  Cornelis	  en	  Philip	  van	  Campene;	  Gaiffier,	  La	  chronique	  de	  
Pierre	  Gaiffier;	  De	  kroniek	  van	  Godevaert	  van	  Haecht;	  ‘Die	  Cronijck	  van	  Hensbroeck’;	  Kroniek	  eener	  kloosterzuster.	  
83	  Namelijk:	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’.	  Zie	  hierover	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  62.	  
84	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’.	  Lydia	  Hagoort	  ontdekte	  dit	  uittreksel	  in	  1995.	  Het	  werd	  in	  de	  eerste	  helft	  
van	  de	  zeventiende	  eeuw	  vervaardigd	  door	  Gerrit	  Schaep	  Pietersz,	  een	  zoon	  van	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep	  die	  in	  
Hoofdstuk	  2	  zijn	  opwachting	  maakt.	  Volgens	  haar	  is	  dit	  de	  meest	  complete	  versie,	  en	  in	  dit	  boek	  verwijs	  ik	  dan	  ook	  
zoveel	  mogelijk	  naar	  dit	  afschrift.	  Hagoort,	  'Onbekend	  uittreksel'.	  Het	  uittreksel:	  SAA,	  Huisarchief	  Marquette,	  inv.nr.	  
130,	  Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael	  van	  t’gene	  gepasseert	  is	  inde	  principaelste	  troublen,	  insonderheyt	  inden	  jare	  1566	  
ende	  1567	  besonderlyck	  inde	  Stadt	  van	  Amsterdam,	  mitsgaders	  in	  eenighe	  omliggende	  plaetsen,	  aengaende	  de	  dingen	  
van	  de	  religie.	  Geeraert	  Brandt	  gebruikte	  een	  ander	  afschrift	  voor	  zijn	  Historie	  der	  Reformatie	  (1671)	  (hierna	  genoemd	  
Reael	  bij	  Brandt).	  Het	  door	  Breen	  uitgegeven	  handschrift	  betrof	  slechts	  een	  deel	  van	  het	  origineel:	  Breen,	  'Uittreksel'.	  
85	  Over	  de	  herinneringscultuur	  van	  de	  Opstand	  gaat	  het	  VICI-‐project	  van	  prof.	  dr.	  J.	  Pollmann,	  Tales	  of	  the	  Revolt.	  
Memory,	  oblivion	  and	  identity	  in	  the	  Low	  Countries,	  1566-1700.	  
86	  Van	  Nierop,	  '"And	  ye	  shall	  hear	  of	  wars"',	  71-‐72.	  Zie	  ook:	  Van	  Eeghen,	  'Inleiding',	  x,	  xii-‐xiii.	  Vgl.	  Spaans,	  'Catholicism	  
and	  resistance',	  157.	  
87	  Zemon	  Davis,	  Fiction	  in	  the	  archives,	  3-‐4;	  Gaskill,	  Crime	  and	  mentalities,	  24-‐26.	  
88	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  11.	  	  
89	  Zie	  Hoofdstuk	  5,	  p.	  163-‐164.	  
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ondervragers	  wilden	  horen.	  De	  impopulariteit	  van	  de	  burgemeesters	  speelde	  in	  deze	  periode	  

een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  publieke	  debat,	  en	  de	  burgemeesters	  maakten	  zich	  daar	  grote	  zorgen	  

over.	  

Door	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  de	  inhoud	  van	  de	  verschillende	  media	  resoneerde	  in	  

wetgeving,	  kronieken,	  gesprekken	  en	  correspondentie,	  is	  tot	  op	  een	  bepaalde	  hoogte	  ook	  de	  

impact	  van	  bepaalde	  media	  of	  openbare	  uitingen	  te	  reconstrueren.90	  De	  pamfletten,	  petities,	  

brieven	  en	  geuzenliederen	  die	  een	  rol	  speelden	  in	  het	  publieke	  debat	  bevatten	  terugkerende	  

frases,	  anekdotes	  en	  thema’s.	  Ook	  rituelen	  als	  processies	  en	  straffen	  zijn	  te	  lezen	  als	  een	  ‘tekst’.91	  

Hetzelfde	  gaat	  op	  voor	  de	  bestudering	  van	  propaganda.	  Auteurs	  van	  propaganda	  zochten	  naar	  

gemeenschappelijke	  waarden	  en	  principes.	  Om	  te	  kunnen	  overtuigen	  moest	  propaganda	  niet	  te	  

ver	  afwijken	  van	  bestaande	  denkbeelden.92	  Propaganda	  bevatte	  krachtige	  en	  herkenbare	  

symbolen	  waarmee	  een	  breder	  publiek	  zich	  kon	  identificeren	  maar	  die	  tegelijkertijd	  oude	  

patronen	  doorbraken.93	  Door	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  deze	  gemeenschappelijke	  symbolen	  en	  te	  

zien	  in	  hoeverre	  die	  weerklank	  vonden	  onder	  de	  bevolking,	  kunnen	  we	  –	  voorzichtig	  –	  meer	  

zeggen	  over	  de	  effectiviteit	  ervan.	  Zo	  wordt	  zichtbaar	  hoe	  propagandathema’s	  zich	  vasthechten	  

in	  het	  publieke	  bewustzijn	  en	  in	  welk	  klimaat	  de	  meningen	  circuleerden	  en	  tot	  wasdom	  

kwamen.	  	  

	  

Overzicht	  

	  

De	  wisselende	  machtsverhoudingen	  en	  het	  effect	  van	  die	  veranderingen	  op	  het	  publieke	  debat	  

vormen	  de	  rode	  draad	  van	  deze	  studie.	  De	  verhoudingen	  en	  de	  praktische	  gevolgen	  daarvan	  

bepaalden	  niet	  alleen	  wie	  het	  debat	  kon	  beïnvloeden	  of	  zelfs	  beheersen,	  maar	  hadden	  ook	  

invloed	  op	  de	  gebruikte	  media.	  Per	  hoofdstuk	  ligt	  de	  nadruk	  op	  een	  ‘regime’	  en	  daardoor	  ook	  op	  

de	  strategieën	  van	  de	  partijen	  die	  tijdens	  dit	  regime	  het	  debat	  probeerden	  te	  beïnvloeden.	  Per	  

regime	  ligt	  de	  nadruk	  op	  een	  aantal	  media	  dat	  in	  deze	  periode	  het	  debat	  domineerde.	  Die	  

ontvlechting	  van	  de	  partituur	  van	  stemmen	  is	  noodzakelijk	  om	  het	  gebruik	  van	  de	  verschillende	  

media	  beter	  te	  analyseren.	  Deze	  chronologisch-‐thematische	  aanpak	  laat	  zien	  dat	  de	  werking	  van	  

het	  publieke	  debat	  sterk	  werd	  beïnvloed	  door	  praktische	  beperkingen	  en	  mogelijkheden,	  en	  

door	  lokale	  verhoudingen.	  Niet	  in	  alle	  gevallen	  wisten	  de	  dominante	  groepen	  zich	  te	  presenteren	  

als	  degene	  die	  stonden	  voor	  het	  algemeen	  belang.	  De	  mate	  waarin	  zij	  zich	  konden	  profileren	  als	  

de	  partij	  die	  eendracht	  voorstond,	  bepaalde	  uiteindelijk	  hun	  succes.	  

                                                 
90	  Darnton,	  'An	  early	  information	  society'.	  
91	  Voor	  een	  kritische	  bespreking	  van	  deze	  methode:	  Shaw,	  'Nothing	  but	  propaganda?'	  	  
92	  Harris,	  'Propaganda	  and	  public	  opinion';	  Raymond,	  Pamphlets	  and	  pamphleteering,	  55;	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-
wit,	  16.	  
93	  Scribner,	  For	  the	  sake	  of	  simple	  folk,	  8-‐9.	  
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Het	  eerste	  hoofdstuk	  analyseert	  de	  politieke	  cultuur	  aan	  de	  vooravond	  van	  de	  

Nederlandse	  Opstand.	  De	  fundamentele	  ideeën	  over	  de	  aard	  van	  de	  politieke	  en	  sociale	  

inrichting	  van	  een	  stedelijke	  samenleving	  kwamen	  in	  deze	  periode	  steeds	  meer	  onder	  druk	  te	  

staan.	  De	  ‘officiële’	  opvattingen	  van	  de	  centrale	  en	  stedelijke	  autoriteiten	  over	  de	  inrichting	  van	  

de	  samenleving	  botsten	  met	  de	  doelstellingen	  van	  de	  groeiende	  groep	  tegenstanders	  van	  het	  

religieuze	  en	  absolutistische	  beleid.	  Zij	  zetten	  een	  ‘traditie	  van	  verzet’	  in	  publieke	  media	  in	  gang.	  

De	  Doleantie,	  een	  petitie	  vol	  klachten	  over	  het	  katholieke	  stadsbestuur	  die	  in	  1564	  door	  de	  

Boelen-‐Heijnenmaagschap	  werd	  ingediend	  bij	  Margaretha	  van	  Parma,	  illustreert	  de	  

verschillende	  opvattingen.	  Beide	  partijen	  in	  dit	  conflict	  claimden	  dat	  zij	  het	  beste	  de	  harmonie	  

en	  stedelijke	  eendracht	  konden	  bewaken.	  De	  uitgangsposities	  van	  de	  twee	  partijen	  beïnvloedden	  

de	  manier	  waarop	  zij	  zich	  tijdens	  de	  Opstand	  zouden	  manifesteren	  in	  het	  publieke	  debat,	  net	  als	  

de	  positie	  die	  zij	  innamen	  in	  de	  fysieke	  media-‐infrastructuur.	  	  

	   De	  overhandiging	  van	  het	  Smeekschrift	  in	  april	  1566,	  de	  petitie	  waarin	  een	  groep	  edelen	  

vroeg	  om	  opschorting	  van	  het	  antiketterijbeleid,	  en	  het	  daaropvolgende	  machtsvacuüm	  luidde	  

een	  periode	  van	  relatieve	  geloofsvrijheid	  in.	  In	  Amsterdam	  lukte	  het	  de	  gereformeerde	  

protestanten	  om	  met	  behulp	  van	  de	  schutterijen	  een	  plaats	  op	  te	  eisen	  in	  het	  publieke	  en	  

politieke	  domein.	  Het	  tweede	  hoofdstuk	  laat	  zien	  hoe	  de	  gereformeerde	  protestanten	  in	  

navolging	  van	  de	  landelijke	  oppositiebeweging	  petities	  gebruikten	  om	  een	  breed	  publiek	  te	  

betrekken	  bij	  de	  strijd.	  Door	  de	  verschoven	  machtsbalans	  kwamen	  politieke	  meningen	  maar	  ook	  

besluitvorming	  steeds	  meer	  op	  straat	  terecht.	  Afschriften	  van	  keuren	  en	  verdragen	  circuleerden	  

vrijelijk,	  en	  de	  protestanten	  werden	  betrokken	  bij	  afkondigingen	  van	  het	  beleid.	  Daarmee	  was	  

het	  monopolie	  van	  het	  stadsbestuur	  op	  openbaarmaking	  van	  politieke	  informatie	  verbroken.	  Het	  

resultaat	  was	  een	  tijdelijk	  open	  debat,	  waarin	  de	  zich	  verder	  ontwikkelende	  traditie	  van	  verzet	  

weerklonk.	  	  

	   Na	  de	  komst	  van	  het	  regeringsleger	  in	  april	  1567	  verschoof	  opnieuw	  de	  balans,	  dit	  keer	  

in	  het	  voordeel	  van	  de	  stadsregering.	  De	  voornaamste	  ‘rebellen’	  vluchtten	  de	  stad	  uit	  en	  de	  

magistraat	  probeerde	  de	  achtergebleven	  bevolking	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  zij	  de	  stedelijke	  

eendracht	  het	  beste	  kon	  bewaren.	  Via	  rituele	  communicatievormen	  als	  processies	  en	  publieke	  

straffen	  eiste	  de	  stadsregering	  haar	  plek	  in	  het	  publieke	  domein	  weer	  op.	  De	  strenge	  vervolging	  

van	  de	  rebellen	  en	  protestanten	  moest	  de	  bevolking	  duidelijk	  maken	  dat	  met	  de	  stadsregering	  

niet	  te	  spotten	  viel.	  De	  stadsbevolking	  vond	  echter	  manieren	  om	  zich	  deze	  rituelen	  toe	  te	  

eigenen	  en	  verzet	  te	  tonen.	  Naarmate	  de	  impopulariteit	  van	  Alva	  en	  zijn	  maatregelen	  groeide,	  

zag	  de	  stadsregering	  zich	  genoodzaakt	  via	  publieke	  afkondigingen	  verantwoording	  af	  te	  leggen	  

over	  haar	  beleid,	  waardoor	  grotere	  groepen	  burgers	  werden	  betrokken	  bij	  de	  besluitvorming.	  

	   Amsterdam	  hield	  na	  de	  start	  van	  de	  gewapende	  opstand	  in	  1572	  stand	  als	  katholiek	  

bastion.	  Daardoor	  werd	  Amsterdam	  een	  belangrijk	  doelwit	  van	  de	  propagandacampagne	  van	  de	  
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opstandelingen,	  die	  de	  strategisch	  gelegen	  stad	  in	  handen	  wilden	  krijgen.	  Hoofdstuk	  4	  laat	  zien	  

hoe	  de	  opstandelingen	  in	  samenwerking	  met	  de	  ballingen	  propagandabrieven	  en	  liedjes	  

gebruikten	  om	  de	  stadsbevolking	  ervan	  te	  overtuigen	  dat	  zij	  de	  kant	  van	  Oranje	  moest	  kiezen.	  

De	  betrokkenheid	  van	  de	  Amsterdamse	  ballingen	  vergrootte	  de	  effectiviteit	  van	  het	  medium.	  Zij	  

schreven	  brieven	  naar	  de	  stad	  en	  gebruikten	  daarbij	  handig	  de	  bestaande	  

correspondentienetwerken	  en	  hun	  kennis	  van	  de	  lokale	  verhoudingen.	  Overigens	  was	  het	  

gebruik	  van	  brieven	  niet	  beperkt	  tot	  de	  opstandelingen	  en	  protestantse	  ballingen;	  ook	  het	  

centrale	  gezag	  gebruikte	  het	  instrument,	  net	  als	  de	  stadsregering,	  die	  daarbij	  samenwerkte	  met	  

de	  katholieke	  vluchtelingen	  die	  de	  stad	  waren	  binnengestroomd.	  Ook	  in	  de	  totstandkoming	  en	  

verspreiding	  van	  de	  liederen	  speelden	  ballingen	  en	  handschriftelijke	  publicatie	  een	  rol;	  Laurens	  

Jacobsz	  Reael	  schreef	  een	  aantal	  geuzenliedjes	  specifiek	  over	  en	  voor	  Amsterdam.	  Daarin	  legde	  

hij	  de	  nadruk	  op	  de	  uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam	  binnen	  Holland,	  een	  gevoelig	  punt	  

voor	  veel	  Amsterdammers.	  

In	  tijden	  van	  onzekerheid	  en	  oorlog	  is	  de	  behoefte	  aan	  nieuws	  en	  duiding	  groot.	  Geruchten	  

vervulden	  deze	  behoefte,	  een	  gegeven	  waar	  de	  verschillende	  partijen	  in	  het	  conflict	  handig	  op	  

inspeelden.	  Maar	  ook	  als	  geruchten	  niet	  bewust	  werden	  verspreid,	  konden	  nieuws	  en	  informatie	  

een	  propagandistische	  lading	  hebben.	  De	  mondelinge	  verspreiding	  van	  nieuws	  en	  meningen	  

bleek	  in	  deze	  periode	  onmogelijk	  aan	  banden	  te	  leggen.	  Naarmate	  de	  oorlog	  langer	  duurde,	  

reflecteerden	  de	  geruchten	  en	  discussies	  steeds	  vaker	  de	  groeiende	  onvrede	  over	  de	  

uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam	  binnen	  Holland.	  Zo	  kon	  een	  relatief	  open	  publiek	  debat	  

ontstaan	  waarin	  vrijelijk	  kritiek	  op	  de	  stadsbestuurders	  werd	  geuit.	  Hoofdstuk	  5	  laat	  zien	  hoe	  

geruchten	  het	  debat	  in	  de	  stad	  deels	  vormgaven.	  Echo’s	  van	  de	  propaganda-‐uitingen	  van	  de	  

verschillende	  partijen	  zijn	  in	  dit	  debat	  te	  horen.	  Andersom	  haakten	  de	  partijen	  weer	  in	  op	  

bestaande	  zorgen	  en	  emoties	  onder	  de	  stadsbevolking.	  Deze	  wisselwerking	  tussen	  debat	  en	  

propaganda	  wordt	  belicht	  door	  één	  debat	  uitvoerig	  te	  analyseren:	  de	  discussie	  over	  de	  positie	  

van	  Amsterdam	  in	  de	  vredesonderhandelingen	  in	  de	  jaren	  1576-‐1578.	  Hier	  komt	  de	  gehele	  

‘partituur	  van	  stemmen’	  samen:	  de	  melodieën	  die	  in	  de	  eerdere	  hoofdstukken	  afzonderlijk	  

werden	  besproken.	  	  

	   Uiteindelijk	  werpt	  deze	  studie	  naar	  de	  werking	  van	  het	  publieke	  debat	  niet	  alleen	  licht	  

op	  de	  manier	  waarop	  politieke	  informatie	  zich	  verspreidde,	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  zich	  

meningen	  vormden	  en	  de	  strategieën	  van	  belangengroepen	  om	  invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  het	  

politieke	  proces.	  Ook	  laten	  de	  thema’s	  en	  meningen	  binnen	  dat	  debat	  zien	  welke	  verhalen	  

mensen	  over	  zichzelf	  vertelden,	  welke	  betekenissen	  zij	  toekenden	  aan	  de	  wereld	  om	  zich	  heen	  

en	  hoe	  zij	  greep	  probeerden	  te	  krijgen	  op	  de	  politieke	  en	  religieuze	  ontwikkelingen.	  




