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Hoofdstuk	  1	  
Stedelijke	  politiek	  en	  publiek	  debat	  aan	  de	  vooravond	  van	  de	  Opstand	  
	   	   	   	  

In	  de	  herfst	  van	  1564	  ontving	  Margaretha	  van	  Parma,	  landvoogdes	  van	  de	  Nederlanden,	  een	  

petitie	  van	  een	  groep	  anonieme	  Amsterdamse	  burgers.	  De	  petitie	  bevatte	  een	  lange	  lijst	  met	  

klachten	  over	  het	  Amsterdamse	  stadsbestuur,	  dat	  zich	  volgens	  de	  indieners	  schuldig	  maakte	  aan	  

corruptie,	  nepotisme	  en	  andere	  wandaden.	  Het	  overkoepelende	  bezwaar	  was	  dat	  het	  

stadsbestuur	  niet	  alle	  Amsterdammers	  vertegenwoordigde.	  Decennialang	  al	  domineerde	  een	  

klein	  aantal	  katholieke	  families	  de	  magistraat,	  ofwel	  de	  vroedschap	  van	  36	  raden	  en	  de	  vier	  

burgemeesters	  die	  jaarlijks	  uit	  hun	  midden	  werden	  gekozen.	  Zij	  hielden	  elkaar	  op	  het	  pluche	  en	  

sloten	  andere	  burgers	  uit	  van	  het	  bestuursambt.	  Deze	  praktijk	  ging	  volgens	  de	  indieners	  in	  tegen	  

de	  oude	  gebruiken	  en	  privileges	  van	  de	  stad.	  Zij	  verzochten	  Margaretha	  dan	  ook	  dringend	  om	  

stadhouder	  Willem	  van	  Oranje	  naar	  Amsterdam	  te	  sturen,	  opdat	  deze	  de	  situatie	  kon	  

onderzoeken.1	  Oranje	  arriveerde	  uiteindelijk	  pas	  in	  mei	  1565	  met	  twee	  commissarissen.	  De	  drie	  

overhandigden	  het	  klaagschrift,	  dat	  bekend	  kwam	  te	  staan	  onder	  de	  naam	  Doleantie,	  samen	  met	  

een	  toelichting	  aan	  de	  burgemeesters.2	  Die	  reageerden	  woedend	  en	  wilden	  pas	  een	  reactie	  geven	  

zodra	  de	  identiteit	  van	  de	  ‘doleanten’	  bekend	  was.	  Zij	  vermoedden	  dat	  hun	  politieke	  

tegenstanders,	  de	  leden	  van	  de	  meer	  religieus	  gematigde	  economische	  elite,	  achter	  de	  petitie	  

zaten.	  Dat	  was	  terecht:	  feitelijk	  was	  de	  petitie	  een	  frontale	  aanval	  van	  de	  gematigde	  Boelen-‐

Heijnenclan	  op	  de	  positie	  van	  de	  strengkatholieke	  zittende	  bestuurselite.	  De	  stadsregeerders	  

formuleerden	  uiteindelijk	  in	  twee	  geschriften	  toch	  hun	  weerwoord,	  waarin	  ze	  alle	  

beschuldigingen	  verre	  van	  zich	  wierpen.3	  

Dit	  hoofdstuk	  schetst	  de	  uitgangsposities	  van	  de	  twee	  belangrijkste	  spelers	  in	  het	  

publieke	  debat	  aan	  de	  vooravond	  van	  de	  Opstand:	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap,	  en	  de	  

katholieke	  stadsregering	  ofwel	  de	  Dirckisten,	  genoemd	  naar	  de	  langstzittende	  burgemeester	  

Hendrick	  Dircksz.	  Het	  beschrijft	  hun	  opvattingen	  over	  de	  ideale	  inrichting	  van	  stedelijke	  

gemeenschappen	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  ideeën	  over	  het	  publieke	  debat,	  maar	  ook	  hun	  

positie	  in	  de	  stedelijke	  communicatie-‐infrastructuur.	  Welke	  politieke	  en	  religieuze	  belangen	  

streefden	  de	  twee	  partijen	  na,	  en	  welke	  praktische	  mogelijkheden	  hadden	  zij	  daartoe?	  Deze	  
                                                 
1	  Stadsarchief	  Amsterdam	  (hierna	  SAA),	  Archief	  van	  Burgemeesters	  (hierna	  Arch.	  Burg.),	  inv.	  nr.	  495,	  Stukken	  
betreffende	  de	  Doleantie	  1564	  en	  1565,	  deel	  A:	  Request	  der	  Doleanten.	  In	  dit	  hoofdstuk	  is	  verder	  gebruik	  gemaakt	  van	  
de	  transcriptie	  in	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie'.	  
2	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  495,	  deel	  C:	  Tweede	  geschrift	  (…);	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  62.	  	  
3	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  495,	  deel	  B:	  Advertissement	  (…);	  deel	  D:	  Debat	  ofte	  tweede	  geschrift	  (…);	  deel	  E:	  Verbael	  
gehouden	  bij	  mr.	  Cristiaen	  de	  Waert	  raedt	  tot	  Mechelen	  en	  Mr.	  Arent	  Sasbout	  (…);	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  
Doleantie',	  168-‐169.	  Volgens	  Ter	  Gouw	  stuurde	  Margaretha	  de	  Doleantie	  direct	  na	  ontvangst	  door	  naar	  de	  
burgemeesters.	  Het	  Advertissement	  was	  een	  reactie	  op	  dit	  eerste	  rekest.	  Hierop	  reageerden	  de	  doleanten	  weer	  met	  
hun	  Tweede	  geschrift,	  waarop	  de	  burgemeesters	  met	  hun	  Debat	  kwamen.	  Op	  sommige	  punten	  in	  het	  Tweede	  geschrift	  
lijkt	  het	  inderdaad	  alsof	  de	  doleanten	  reageren	  op	  de	  eerste	  reactie	  van	  de	  burgemeesters.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  
Amsterdam	  6,	  44-‐56.	  Het	  Verbael,	  het	  uiteindelijke	  rapport	  van	  de	  twee	  commissarissen,	  beschrijft	  echter	  
gedetailleerd	  de	  hierboven	  genoemde	  gang	  van	  zaken.	  Ook	  Breen	  beschreef	  deze	  gang	  van	  zaken:	  Brouwer	  Ancher	  en	  
Breen,	  'De	  Doleantie',	  62.	  	  
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uitgangsposities	  zijn	  van	  groot	  belang	  omdat	  ze	  in	  de	  periode	  die	  volgde	  van	  grote	  invloed	  

zouden	  zijn	  op	  de	  plaats	  die	  de	  partijen	  innamen	  in	  het	  publieke	  debat.	  Door	  de	  beginsituatie	  te	  

schetsen,	  zijn	  de	  veranderingen	  die	  zouden	  plaatsvinden	  beter	  op	  waarde	  te	  schatten.	  	  

De	  Doleantie	  leent	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  het	  beschrijven	  van	  deze	  beginsituatie.	  In	  de	  

petitie	  was	  de	  kiem	  aanwezig	  van	  de	  strijd	  die	  de	  stad	  een	  jaar	  later	  zou	  splijten,	  tijdens	  en	  na	  de	  

Beeldenstorm:	  hij	  vloeide	  voort	  uit	  dezelfde	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten	  die	  leidden	  tot	  de	  

‘troebelen’.	  De	  Doleantie	  toont	  aan	  dat	  stedelijke	  eendracht	  en	  het	  algemeen	  belang,	  leidende	  

principes	  binnen	  de	  stedelijke	  ideologie,	  door	  de	  verschillende	  partijen	  werden	  ingezet	  als	  

propagandawapen.	  Daarnaast	  was	  de	  petitie	  zelf	  het	  ultieme	  bewijs	  dat	  de	  ideologie	  door	  de	  

escalerende	  conflicten	  op	  stedelijk	  en	  op	  landelijk	  niveau	  sterk	  onder	  druk	  stond.	  Zo	  gebruikten	  

de	  doleanten	  hun	  rekest	  om	  een	  breder	  publiek	  bij	  de	  conflicten	  te	  betrekken.	  De	  burgemeesters	  

namen	  het	  de	  doleanten	  kwalijk	  dat	  zij	  de	  kritiek	  in	  de	  Doleantie	  publiek	  hadden	  gemaakt:	  dat	  

verstoorde	  de	  eendracht	  en	  veroorzaakte	  oproer.	  De	  uitgangspunten	  van	  de	  twee	  partijen	  

weerspiegelden	  een	  breder	  verschil	  van	  inzicht	  tussen	  de	  katholieke	  autoriteiten	  en	  de	  veelal	  

protestantse	  dissidenten	  over	  de	  wenselijkheid	  of	  noodzaak	  van	  het	  publiekelijk	  uiten	  van	  

kritiek.	  

Zowel	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  als	  de	  stadsregering	  bleken	  zich	  in	  de	  periode	  voor	  

de	  Opstand	  zeer	  bewust	  van	  het	  belang	  van	  het	  publieke	  debat.	  Waar	  de	  maagschap	  actief	  

publieke	  media	  gebruikte	  om	  haar	  tegenstanders	  in	  diskrediet	  te	  brengen,	  toonde	  de	  

stadsregering	  dit	  bewustzijn	  vooral	  door	  haar	  verwoede	  pogingen	  het	  debat	  te	  beheersen.	  De	  

praktische	  toegang	  die	  de	  partijen	  hadden	  tot	  de	  grootstedelijke	  infrastructuur	  voor	  informatie,	  

meningen	  en	  nieuws	  bleek	  van	  essentieel	  belang	  voor	  de	  plaats	  die	  de	  twee	  partijen	  innamen	  in	  

het	  debat.	  De	  autoriteiten	  konden	  de	  verspreiding	  van	  media	  en	  informatie	  nauwelijks	  stoppen,	  

terwijl	  de	  religieus	  gematigde	  en	  deels	  protestantsgezinde	  elite	  juist	  een	  gunstige	  positie	  had	  in	  

de	  infrastructuur.	  Mede	  daardoor	  kon	  een	  bredere	  traditie	  van	  verzet	  tegen	  de	  

centralisatiepolitiek	  en	  het	  religieuze	  beleid	  van	  het	  centrale	  gezag	  ook	  in	  Amsterdam	  wortelen.	  

De	  Doleantie	  was,	  zo	  zal	  blijken,	  onderdeel	  van	  deze	  traditie	  van	  verzet.	  	  

	  

Eendracht	  en	  oproer.	  Noties	  van	  goed	  bestuur	  en	  de	  noodzaak	  van	  geheimhouding	  

	  

De	  Doleantie	  was	  een	  product	  van	  de	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten	  die	  in	  de	  loop	  van	  de	  

jaren	  1560	  de	  stabiliteit	  in	  de	  steden	  en	  gewesten	  van	  de	  Nederlanden	  ontwrichtten.	  Aan	  deze	  

conflicten	  lagen	  essentiële	  verschillen	  van	  mening	  ten	  grondslag	  over	  de	  aard	  van	  de	  

bestuurlijke	  verhoudingen	  in	  de	  Nederlanden	  en	  over	  de	  bestrijding	  van	  het	  oprukkend	  

protestantisme.	  Centraal	  in	  beide	  kwesties	  stond	  de	  autonomie	  van	  de	  steden	  en	  gewesten.	  Het	  

centrale	  gezag	  van	  de	  Nederlanden	  onder	  leiding	  van	  keizer	  Karel	  V	  en	  later	  diens	  zoon	  koning	  
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Filips	  II,	  zag	  de	  Nederlanden	  als	  een	  politieke	  eenheid	  die	  onder	  absolute	  heerschappij	  stond	  van	  

de	  vorst.	  Steden,	  gewesten	  en	  edelen	  ontleenden	  hun	  gezag	  aan	  dat	  van	  de	  heerser.4	  Deze	  

absolutistische	  opvatting	  stuitte	  echter	  op	  grote	  weerstand	  van	  de	  steden	  en	  edelen,	  die	  sterk	  

hechtten	  aan	  hun	  autonomie.	  Elk	  gewest	  had	  in	  de	  loop	  van	  de	  afgelopen	  eeuwen	  zijn	  eigen	  

privileges	  en	  ‘vrijheden’	  bedongen	  bij	  de	  Bourgondische	  en	  Habsburgse	  landsheren	  en	  eerdere	  

dynastieën.	  Ook	  stedelijke	  gemeenschappen	  waren	  zelfstandige,	  zichzelf	  besturende	  corporaties	  

met	  een	  eigen	  ‘constitutie’:	  de	  privileges,	  vrijheden	  en	  -‐	  vaak	  ongeschreven	  -‐	  wetten	  die	  de	  

rechten	  en	  plichten	  omschreven	  van	  de	  burgers,	  degenen	  die	  hen	  vertegenwoordigden	  in	  de	  

stadsregering,	  en	  de	  vorst.5	  Het	  beschermen	  van	  de	  privileges	  waarin	  de	  autonomie	  van	  de	  

steden	  en	  gewesten	  vastlag,	  wordt	  gezien	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  oorzaken	  van	  het	  

uitbreken	  van	  de	  Nederlandse	  Opstand.6	  

Ook	  de	  groeiende	  populariteit	  van	  de	  hervormingsbeweging	  zette	  de	  relatie	  tussen	  het	  

centrale	  gezag	  en	  de	  steden	  en	  gewesten	  onder	  druk.	  Karel	  V	  en	  later	  Filips	  II	  trachtten	  de	  

verspreiding	  van	  de	  Reformatie	  tegen	  te	  gaan	  door	  steeds	  strengere	  wetgeving	  in	  te	  voeren.	  In	  

de	  zogeheten	  ketterplakkaten	  stelden	  zij	  ketterij	  gelijk	  aan	  hoogverraad	  en	  majesteitsschennis.	  

Voor	  deze	  halsmisdaden	  golden	  de	  normale	  rechterlijke	  procedures	  niet	  en	  konden	  de	  stedelijke	  

privileges	  worden	  omzeild.7	  Juist	  op	  de	  plakkaten	  sneuvelden	  de	  pogingen	  tot	  centralisatie:	  ze	  

botsten	  met	  de	  juridische	  bevoegdheden	  van	  de	  steden	  en	  gewesten,	  die	  hun	  eigen	  burgers	  

wilden	  berechten.8	  Velen,	  onder	  wie	  stedelijke	  en	  gewestelijke	  regenten	  en	  edelen,	  konden	  zich	  

daarnaast	  vanuit	  een	  humanistisch	  wereldbeeld	  niet	  vinden	  in	  de	  strenge	  vervolging	  van	  

andersdenkenden,	  of	  zagen	  praktische	  bezwaren.9	  

De	  Doleantie	  vloeide	  voort	  uit	  deze	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten.	  Het	  protest	  van	  de	  

doleanten	  kan	  worden	  gezien	  als	  een	  ‘kleine	  traditie’	  van	  intern	  verzet	  tegen	  stedelijke	  

autoriteiten,	  die	  bestond	  naast	  de	  ‘grote	  traditie’	  van	  stedelijke	  opstanden	  tegen	  de	  

Bourgondische	  en	  Habsburgse	  vorsten.10	  Zowel	  bij	  de	  grote	  als	  de	  kleine	  traditie	  van	  verzet	  

stond	  de	  bescherming	  van	  de	  politieke	  autonomie	  van	  stedelijke	  gemeenschappen	  centraal.	  De	  

indieners	  van	  de	  Doleantie	  vreesden	  dat	  die	  autonomie	  in	  gevaar	  was	  door	  hun	  gebrek	  aan	  

inspraak	  in	  het	  politieke	  proces.11	  Naast	  een	  politieke	  machtsstrijd	  was	  het	  geschil	  ook	  een	  

symptoom	  van	  de	  religieuze	  spanningen	  in	  de	  stad,	  hoewel	  de	  term	  religie	  niet	  wordt	  genoemd	  

                                                 
4	  Van	  Nierop,	  'Alva's	  throne',	  33.	  
5	  Woltjer,	  'Dutch	  privileges';	  Carasso-‐Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid',	  206.	  
6	  Van	  Nierop,	  'Alva's	  throne',	  45.	  
7	  Goosens,	  Les	  inquisitions	  1,	  30;	  Tracy,	  'Heresy	  law',	  285.	  
8	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  73-‐74,	  hoofdstuk	  7;	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing';	  Van	  Nierop,	  'Alva's	  
throne';	  Tracy,	  'Erasmus,	  Coornhert',	  60-‐61.	  
9	  Over	  het	  verzet	  tegen	  de	  kettervervolgingen	  onder	  de	  edelen:	  Van	  Nierop,	  'The	  nobles	  and	  the	  Revolt'.	  Voor	  de	  
ambtenaren	  van	  de	  Raad	  van	  Holland:	  Ter	  Braake,	  Met	  recht	  en	  rekenschap,	  248-‐257.	  	  
10	  Blockmans,	  'Alternatives	  to	  monarchical	  centralisation';	  Boone	  en	  Prak,	  'Ruler,	  patricians	  and	  burghers'.	  	  
11	  De	  politieke	  belangen	  voerden	  deels	  terug	  naar	  de	  Hoekse	  en	  Kabeljauwse	  twisten	  in	  de	  dertiende	  en	  veertiende	  
eeuw:	  Carasso-‐Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid',	  217-‐228.	  
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in	  de	  petitie.12	  Een	  relatief	  groot	  aantal	  ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie	  manifesteerde	  zich	  

uiteindelijk	  als	  vooraanstaande	  protestanten.13	  De	  oorsprong	  van	  de	  conflicten	  lag	  mede	  in	  de	  

religieuze	  achtergronden	  van	  de	  twee	  partijen.	  De	  tolerante	  en	  religieus	  gematigde	  Boelen-‐

Heijnenmaagschap	  vormde	  tot	  1538	  decennialang	  de	  stadsregering.	  In	  dat	  jaar	  werd	  de	  

magistraat	  echter	  gedwongen	  plaats	  te	  maken	  voor	  ‘goede	  en	  sincere	  Catholyke’	  burgers.14	  Die	  

afstraffing	  had	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  te	  danken	  aan	  het	  feit	  dat	  zij	  volgens	  het	  centrale	  

gezag	  niet	  streng	  genoeg	  optrad	  tegen	  de	  groeiende	  hervormingsbeweging.	  Daardoor	  had	  in	  

1535	  het	  Wederdopersoproer	  kunnen	  uitbreken,	  waarbij	  een	  groep	  radicale	  dopers	  het	  stadhuis	  

trachtte	  te	  bezetten.15	  

De	  nieuwe,	  strengkatholieke	  stadsregering	  voerde	  het	  antiketterijbeleid	  in	  eerste	  

instantie	  wel	  uit.	  Onder	  leiding	  van	  schout	  Willem	  Dircksz	  Bardes	  of	  Baerdesen	  veroordeelden	  

de	  Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  tussen	  1542-‐1552	  negentien	  volhardende	  ketters	  tot	  de	  

brandstapel.16	  Nog	  eens	  tien	  mensen	  kwamen	  niet	  op	  de	  brandstapel	  maar	  werden	  verdronken,	  

onthoofd	  of	  gewurgd	  omdat	  ze	  berouw	  hadden	  getoond.17	  Opmerkelijk	  genoeg	  was	  de	  Doleantie	  

van	  1564	  een	  initiatief	  van	  dezelfde	  schout.	  Na	  zijn	  vliegende	  start	  raakte	  Bardes	  in	  een	  reeks	  

bittere	  conflicten	  gewikkeld	  met	  de	  burgemeesters,	  en	  vooral	  met	  Hendrik	  Dircksz.	  Het	  

startschot	  voor	  de	  geschillen	  was	  de	  beschuldiging	  van	  Bardes	  dat	  de	  burgemeesters	  in	  1553	  

een	  som	  belastinggeld	  zouden	  hebben	  verduisterd.	  Burgemeester	  Hendrick	  Dircksz	  

beschuldigde	  Bardes	  op	  zijn	  beurt	  van	  ketterij.	  Die	  beschuldiging	  kwam	  voort	  uit	  onvrede	  over	  

de	  opvallende	  versoepeling	  van	  het	  ketterijbeleid	  onder	  Bardes	  rond	  dezelfde	  periode.	  De	  

burgemeesters	  konden	  hier	  niets	  tegen	  doen,	  omdat	  zij	  geen	  zeggenschap	  hadden	  over	  het	  doen	  

en	  laten	  van	  de	  schout:	  deze	  werd	  benoemd	  door	  Brussel.	  Pas	  in	  1566	  mocht	  de	  magistraat	  weer	  

zelf	  een	  schout	  benoemen.	  Hij	  koos	  voor	  de	  uitgesproken	  antiprotestantse	  Pieter	  Pietersz.	  Rond	  

deze	  tijd	  verzamelde	  Bardes	  de	  Boelen-‐Heijnenclan,	  met	  welke	  hij	  via	  zijn	  moeder	  verwant	  was,	  

en	  nam	  het	  initiatief	  tot	  het	  opstellen	  van	  de	  Doleantie.	  18	  

Politiek	  en	  religie	  waren	  in	  het	  conflict	  tussen	  de	  twee	  partijen	  dus	  sterk	  met	  elkaar	  

verweven.	  Maar	  ook	  economische	  belangen	  speelden	  een	  rol.	  In	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  

waren	  graanhandelaren	  sterk	  vertegenwoordigd,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  katholieke	  bestuurselite	  

die	  haar	  geld	  vooral	  uit	  staatsleningen	  (renten)	  haalde.19	  De	  graanhandelaren	  klaagden	  al	  vanaf	  

het	  aantreden	  van	  de	  katholieke	  stadsregering	  dat	  deze	  te	  weinig	  ondernam	  om	  hun	  

                                                 
12	  Woltjer,	  'Het	  conflict',	  179.	  
13	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  69;	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  363.	  
14	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  350-‐353.	  
15	  Ibidem,	  328-‐333.	  
16	  Boomgaard,	  Misdaad	  en	  straf,	  170-‐171;	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation',	  162-‐165.	  
17	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  357.	  
18	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation';	  Tracy,	  'Habsburg	  grain	  policy';	  Woltjer,	  'Het	  conflict'.	  Over	  Pieter	  Pietersz:	  
Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  74.	  
19	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation',	  159-‐160.	  
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economische	  belangen	  te	  behartigen.20	  De	  godsdienstige	  scheiding	  in	  de	  stedelijke	  elite	  volgde	  

dus	  in	  belangrijke	  mate	  de	  al	  bestaande	  politieke	  en	  economische	  breuklijnen	  tussen	  de	  

Dirckisten	  en	  de	  Boelen-‐Heijnenclan.21	  	  

Goed	  bestuur	  en	  het	  algemeen	  belang	  

Beide	  partijen	  in	  het	  conflict	  beriepen	  zich	  op	  het	  eenheidsideaal	  en	  stelden	  dat	  zijzelf	  de	  

eendracht	  het	  beste	  kon	  bewaren.	  Tegelijkertijd	  gaven	  zij	  allebei	  een	  andere	  invulling	  aan	  het	  

begrip	  zodat	  het	  strookte	  met	  hun	  eigen	  doeleinden.	  De	  belangrijkste	  klacht	  van	  de	  doleanten	  

was	  dat	  de	  burgemeesters	  niet	  alle	  burgers	  vertegenwoordigden	  en	  daardoor	  niet	  handelden	  in	  

het	  algemeen	  belang.	  In	  theorie	  was	  een	  collectiviteit	  van	  burgers	  gezamenlijk	  verantwoordelijk	  

voor	  de	  wetgeving	  en	  bestuur.	  De	  stadsregering	  ontleende	  haar	  macht	  aan	  de	  gehele	  stedelijke	  

gemeenschap,	  die	  het	  diende	  te	  vertegenwoordigen.22	  Daar	  schortte	  het	  volgens	  de	  doleanten	  

aan.	  Zo	  raadpleegden	  de	  burgemeesters	  bijvoorbeeld	  de	  vroedschap	  onvoldoende,	  het	  orgaan	  

dat	  de	  stadsbewoners	  representeerde.23	  Ook	  waren	  de	  36	  leden	  van	  de	  vroedschap	  te	  nauw	  aan	  

elkaar	  verwant.	  De	  vroedschap	  mocht	  zelf	  een	  nieuw	  lid	  kiezen	  als	  één	  van	  hen	  door	  overlijden	  

of	  andere	  omstandigheden	  wegviel.	  De	  Dirckisten	  hadden	  misbruik	  gemaakt	  van	  dit	  systeem	  van	  

coöptatie	  door	  stelselmatig	  verwanten	  te	  kiezen.	  Vele,	  meer	  geschikte	  burgers	  waren	  hierdoor	  

uitgesloten	  van	  het	  politieke	  ambt.24	  	  

Een	  stadsregering	  die	  niet	  de	  steun	  had	  van	  de	  gehele	  bevolking,	  kon	  niet	  het	  algemeen	  

belang	  dienen	  en	  de	  stedelijke	  eenheid	  bewaren,	  was	  de	  achterliggende	  gedachte	  van	  de	  

Doleantie.	  Dat	  was	  een	  zwaar	  verwijt.	  Het	  algemeen	  belang	  en	  eendracht	  waren	  twee	  leidende	  

principes	  binnen	  de	  stedelijke	  ideologie.	  Concordia	  -‐	  harmonie	  of	  eendracht	  -‐	  was	  de	  absolute	  

voorwaarde	  voor	  een	  goed	  functionerende	  stad,	  onmisbaar	  bij	  het	  bewaken	  van	  de	  vrijheid	  en	  

het	  algemeen	  belang.	  Het	  instandhouden	  van	  vrede	  en	  eendracht	  werd	  gezien	  als	  één	  van	  de	  

belangrijkste	  taken	  van	  de	  stedelijke	  autoriteiten.25	  Deze	  stedelijke	  ideologie,	  door	  Heinz	  

Schilling	  stedelijk	  republicanisme	  genoemd,	  was	  stevig	  geworteld	  in	  de	  Nederlanden.	  

Republikeinse	  concepten	  van	  burgerschap	  stonden	  in	  deze	  ideologie	  centraal:	  eendracht,	  

vrijheid,	  vrede,	  vriendschap	  en	  broederschap.	  Het	  algemeen	  belang	  van	  de	  gemeente,	  de	  ‘res	  

publica’,	  diende	  bij	  de	  heersers	  altijd	  voorop	  te	  staan.26	  	  

                                                 
20	  Dit	  conflict,	  dat	  ging	  over	  de	  gebrekkige	  toegankelijkheid	  van	  de	  Lastage,	  ging	  terug	  tot	  1539,	  en	  speelde	  ook	  in	  de	  
Doleantie	  een	  belangrijke	  rol:	  Tracy,	  'Habsburg	  grain	  policy',	  294.	  
21	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  363.	  
22	  Van	  Nierop,	  'A	  tale	  of	  two	  brothers',	  57.	  Zie	  ook:	  Schreiner,	  'Teilhabe',	  35;	  Black,	  'The	  commune	  in	  political	  theory',	  
101-‐102.	  
23	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  99-‐101,	  136-‐138.	  
24	  Verkerk,	  'De	  goede	  lieden',	  199-‐201.	  
25	  Carasso-‐Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid';	  Friedrichs,	  Early	  modern	  city,	  245;	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  
thought,	  193;	  Pollmann,	  'Eendracht	  maakt	  macht';	  Spaans,	  'Public	  opinion	  or	  ritual	  celebration	  of	  concord?'.	  
26	  Schilling,	  Religion,	  political	  culture,	  145.	  Zie	  ook:	  Kloek	  en	  Tilmans,	  'Inleiding',	  3-‐5;	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  
thought,	  276-‐287;	  Tilmans,	  'Republican	  citizenship';	  Isenmann,	  'Norms	  and	  values';	  Lecuppre-‐Desjardin	  en	  Van	  
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Dat	  er	  twee	  strijdende	  partijen	  waren,	  was	  volgens	  de	  stedelijke	  ideologie	  op	  zichzelf	  

illegitiem	  en	  een	  kwalijke	  zaak	  voor	  de	  eendracht	  en	  rust	  in	  de	  stad.	  Het	  woord	  partij	  alleen	  al	  

was	  synoniem	  aan	  tweedracht	  en	  twist.27	  Dit	  dilemma	  deed	  zich	  in	  perioden	  van	  partijstrijd	  

vaker	  voor.	  Partijen	  losten	  deze	  tegenstelling	  op	  door	  te	  verwijzen	  naar	  hetzelfde	  vertoog	  van	  

eenheid	  en	  harmonie	  om	  elkaar	  te	  beschuldigen	  en	  zichzelf	  vrij	  te	  pleiten.	  Kortom,	  eendracht	  

werd	  ‘in	  stelling	  gebracht	  als	  een	  doel	  op	  zich’.28	  Zo	  verweten	  de	  doleanten	  de	  stadsregeerders	  

dat	  zij	  het	  lieten	  afweten	  op	  het	  gebied	  van	  ‘vredelickheyt’:	  het	  bevorderen	  van	  harmonie,	  

eendracht	  en	  rust.	  29	  Zij	  stelden	  dat	  pensionaris	  mr.	  Adriaen	  Sandelijn	  en	  burgemeester	  Hendrick	  

Dircksz	  allesbehalve	  vreedzame	  personen	  waren.	  Pensionaris	  Sandelijn	  had	  geweigerd	  te	  

bemiddelen	  tussen	  schout	  Willem	  Bardes	  en	  Hendrick	  Dircksz,	  ‘soo	  lange	  sijn	  ooghen	  open	  

stonden’.30	  Hendrick	  Dircksz	  was	  zelfs	  een	  ‘wreet,	  stuer,	  nydich	  ende	  bitter	  mensch’.31	  	  

De	  burgemeesters	  kozen	  op	  hun	  beurt	  de	  tegenaanval	  door	  de	  doleanten,	  en	  dan	  vooral	  

Bardes,	  te	  beschuldigen	  van	  het	  zaaien	  van	  oproer.	  De	  schout	  had	  een	  onrustige	  geest	  en	  een	  

‘onvredig	  hart’,	  aldus	  de	  stadsregeerders.	  Hij	  had	  oproer	  veroorzaakt	  door	  de	  burgemeesters	  

tegen	  te	  werken,	  terwijl	  hij	  als	  schout	  juist	  vrede	  en	  rust	  moest	  voorstaan.32	  Oproer	  was	  de	  

grootste	  bedreiging	  van	  stedelijke	  eendracht.	  Oproerkraaiers	  werden	  gestraft	  als	  

majesteitschenders.33	  Iemand	  betichten	  van	  het	  wekken	  van	  oproer	  was	  dan	  ook	  een	  zware	  

beschuldiging.	  	  

Hoewel	  de	  partijen	  beide	  schermden	  met	  het	  eendrachtsprincipe,	  laat	  de	  Doleantie	  een	  

belangrijk	  verschil	  in	  opvatting	  zien	  over	  hoe	  de	  eendracht	  het	  beste	  kon	  worden	  gewaarborgd.	  

Dit	  verschil	  spitste	  zich	  toe	  op	  de	  plicht	  tot	  gehoorzaamheid	  van	  burgers	  aan	  hun	  heersers.	  De	  

vermeende	  ongehoorzaamheid	  van	  de	  doleanten	  was	  een	  belangrijke	  troef	  in	  het	  weerwoord	  

van	  de	  burgemeesters.	  Door	  niet	  te	  luisteren	  naar	  hun	  stadsregering	  hadden	  de	  doleanten	  zich	  

                                                                                                                                                         
Bruaene,	  De	  bono	  communi.	  Humanisten	  koppelden	  de	  politieke	  filosofie	  van	  onder	  meer	  Cicero,	  Sallustius	  en	  Livius	  
aan	  het	  middeleeuwse	  corporatistische	  gemeenschapsdenken,	  waarin	  steden	  werden	  gezien	  als	  lichamen	  met	  een	  
‘hoofd’	  (het	  stadsbestuur)	  en	  de	  ‘ledematen’,	  de	  talloze	  kleinere	  corporaties	  zoals	  schutterijen	  en	  beroepsgilden.	  
Hierover:	  Schreiner,	  'Teilhabe',	  35;	  Black,	  'Communal	  democracy',	  8;	  Van	  Nierop,	  'A	  tale	  of	  two	  brothers',	  55-‐56;	  Prak,	  
'Het	  oude	  recht	  der	  burgeren'.	  
27	  Zie	  WNT,	  Partij	  (znw.):	  ‘Vijandelijke	  of	  vijandige	  gezindheid,	  tweedracht,	  partijschap’.	  Ook	  gebruikt	  als	  werkwoord:	  
WNT,	  Partij	  2b,	  partijen:	  Twisten,	  tweedrachtig	  zijn.	  Zie	  ook:	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  maart	  1573,	  
210:	  ‘(…)	  in	  tijden	  van	  partie	  ofte	  oproericheyt’.	  Ibidem,	  13	  februari	  1578,	  703:	  sommigen	  probeerden	  ‘pertie’	  onder	  
de	  gemeente	  te	  brengen.	  In	  het	  Amsterdamse	  rederijkersstuk	  Het	  Spul	  van	  Sinnen	  beroemt	  het	  sinneken	  Hijpocrisije	  
zich	  erop	  dat	  het	  ontstaan	  van	  ‘pertije’	  aan	  hem	  kan	  worden	  toegeschreven.	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  Stadt,	  
r.	  882.	  Over	  dit	  stuk	  verderop	  in	  dit	  hoofdstuk,	  p.	  43.	  
28	  Pollmann,	  'Eendracht	  maakt	  macht',	  142-‐143.	  
29	  De	  schepenen	  dienden	  bijvoorbeeld	  te	  zorgen	  voor	  ‘vreden	  ende	  eendraghtigheyt’.	  Privilege	  Karel	  V,	  1516.	  
Noordkerk,	  Handvesten,	  106-‐107.	  
30	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  78-‐79.	  
31	  Ibidem,	  90.	  Ook	  vroedschapslid	  en	  voormalig	  schepen	  Claes	  Gerritsz	  was	  geen	  vredelievend	  persoon:	  ibidem,	  79.	  
32	  Ibidem,	  'De	  Doleantie',	  140.	  De	  vermeende	  verduistering	  van	  het	  belastinggeld	  in	  1553	  had	  hij	  keer	  op	  keer	  
opgerakeld	  om	  twist	  en	  tweedracht	  te	  veroorzaken.	  Ibidem,	  138-‐140.	  
33	  Misdaden	  tegen	  de	  majesteit	  vielen	  uiteen	  in	  twee	  categorieën:	  misdaden	  tegen	  de	  goddelijke	  en	  tegen	  de	  
wereldlijke	  majesteit.	  Onder	  de	  laatste	  vielen	  samenzweringen	  tegen	  de	  vorst	  of	  diens	  afgevaardigden,	  maar	  ook	  
misdaden	  tegen	  het	  algemeen	  belang	  door	  het	  zaaien	  van	  ‘sedicie’	  onder	  het	  volk.	  De	  Damhouder,	  Practycke	  ende	  
handbouck	  in	  criminele	  zaeken,	  80-‐89.	  Dit	  invloedrijke	  handboek	  voor	  strafrecht	  werd	  gebruikt	  als	  naslagwerk	  door	  
schepenen,	  advocaten	  en	  andere	  gerechtsdienaren.	  	  
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slechte	  burgers	  getoond.	  Mede	  door	  dit	  gedrag	  werden	  de	  burgemeesters	  gezien	  en	  behandeld	  

als	  ‘gewone’	  burgers,	  en	  dat	  was	  een	  schande.34	  De	  doleanten	  stelden	  echter	  dat	  zij	  hun	  

regeerders	  alleen	  hoefden	  te	  gehoorzamen	  als	  zij	  op	  de	  juiste	  manier	  werden	  vertegenwoordigd.	  

De	  doleanten	  wezen	  erop	  dat	  de	  stadsregering	  wijs,	  bemind	  en	  vreedzaam	  hoorde	  te	  zijn	  en	  zorg	  

moest	  dragen	  voor	  een	  rechtvaardige	  gang	  van	  zaken	  in	  de	  stad.	  Onder	  die	  garanties	  wilden	  de	  

doleanten	  hun	  regenten	  eren	  en	  beminnen.35	  In	  deze	  redenering	  weerklinkt	  de	  notie	  van	  recht	  

van	  verzet	  tegen	  tirannieke	  heersers,	  een	  notie	  die	  deel	  uitmaakte	  van	  de	  groeiende	  traditie	  van	  

verzet	  onder	  reformatoren	  en	  politieke	  dissidenten.	  In	  de	  komende	  periode	  zou	  dit	  verschil	  van	  

opvatting	  over	  de	  precieze	  invulling	  van	  het	  eendrachtsprincipe	  bepalend	  zijn	  voor	  het	  handelen	  

van	  de	  partijen.	  

Openbaarmaking	  en	  geheimhouding	  	  

Uit	  de	  Doleantie	  blijkt	  een	  aantal	  belangrijke	  noties	  over	  openbaarmaking	  en	  publieke	  uitingen.	  

Deze	  opvattingen	  over	  de	  wenselijkheid	  van	  het	  verspreiden	  van	  informatie,	  de	  illegitimiteit	  van	  

politieke	  discussie	  en	  van	  conflicterende	  meningen	  werden	  gevormd	  door	  de	  hierboven	  

beschreven	  gemeenschapsideologie,	  en	  dan	  vooral	  door	  het	  eenheidsideaal.	  De	  overtuiging	  

bestond	  dat	  open	  toegang	  tot	  informatie	  de	  politieke	  en	  sociale	  orde	  verstoorde	  en	  leidde	  tot	  

oproer.36	  Tegelijkertijd	  is	  de	  petitie	  zelf	  een	  bewijs	  dat	  deze	  opvattingen	  onder	  druk	  stonden.	  De	  

doleanten	  gebruikten	  de	  petitie	  als	  publiek	  middel	  om	  kritiek	  te	  uiten	  en	  politieke	  discussie	  aan	  

te	  zwengelen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  van	  het	  spectrum	  zagen	  het	  stedelijke	  en	  centrale	  gezag	  het	  

als	  officiële	  hoeders	  van	  de	  publieke	  vrede	  vooral	  als	  hun	  opdracht	  om	  kritische	  geluiden	  en	  

debat	  te	  stoppen.	  Ook	  uit	  deze	  pogingen	  blijkt	  dat	  de	  autoriteiten	  zich	  ten	  zeerste	  bewust	  waren	  

van	  de	  politieke	  invloed	  van	  publieke	  uitingen.	  

Beide	  partijen	  deelden	  overigens	  de	  opvatting	  dat	  een	  bepaalde	  mate	  van	  openbaarheid	  

van	  bestuur	  was	  vereist.	  De	  burgers	  moesten	  immers	  controleren	  of	  de	  regeerders	  zich	  wel	  van	  

hun	  taak	  kweten.37	  Wel	  bestond	  verschil	  van	  mening	  over	  de	  mate	  waarin	  de	  burgemeesters	  

zich	  aan	  hun	  plicht	  hielden.	  Volgens	  de	  doleanten	  wikkelden	  zij	  bijvoorbeeld	  de	  jaarlijkse	  

publieke	  aflezing	  van	  de	  stadsrekening	  haastig	  en	  onduidelijk	  af.	  De	  burgemeesters	  verwierpen	  

dit	  verwijt	  direct.38	  Sterker	  nog,	  de	  burgemeesters	  betoogden	  dat	  zij	  hun	  zaken	  ten	  overstaan	  

van	  iedereen	  wilden	  openbaren,	  om	  op	  die	  manier	  kwaadwillende	  mensen	  van	  repliek	  te	  

                                                 
34	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  159.	  
35	  Ibidem,	  136-‐138.	  Zie	  ook:	  Carasso-‐Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid',	  246.	  	  
36	  Griffiths,	  Secrecy,	  932-‐933.	  
37	  Hartman,	  Nieuwstraten	  en	  Reinders	  (red.),	  'Introduction'.	  Over	  de	  gedragscodes	  voor	  regenten	  tijdens	  de	  Franse	  
Godsdienstoorlogen:	  Greengrass,	  Governing	  passions,	  vooral	  40-‐42.	  
38	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  160-‐161.	  
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dienen.39	  Over	  de	  kern	  bestond	  dus	  overeenstemming	  tussen	  de	  partijen:	  de	  bestuurders	  

moesten	  tot	  op	  bepaalde	  hoogte	  openheid	  van	  zaken	  geven.	  	  

	   Het	  openlijk	  uiten	  van	  kritiek	  in	  de	  Doleantie	  was	  echter	  van	  een	  andere	  orde.	  Daartegen	  

tekenden	  de	  burgemeesters	  groot	  bezwaar	  aan:	  de	  doleanten	  veroorzaakten	  moedwillig	  oproer	  

en	  schaadden	  daardoor	  de	  belangen	  van	  de	  gemeente,	  aldus	  de	  burgemeesters.	  Volgens	  de	  

stedelijke	  ideologie	  verstoorde	  openlijke	  kritiek	  de	  eendracht.40	  Vooral	  Bardes	  maakte	  zich	  daar	  

schuldig	  aan,	  door	  de	  burgemeesters	  voortdurend	  zwart	  te	  maken	  ‘tot	  verscheyden	  plaetsen	  

langens	  de	  straet,	  wagen	  en	  schuyten’.41	  Ook	  de	  (burgemeestersgezinde)	  auteur	  van	  het	  

‘Dagverhaal’	  beschuldigde	  Bardes	  van	  dit	  zware	  misdrijf.	  Hij	  schreef	  in	  oktober	  1567	  over	  de	  

voormalige	  schout,	  die	  in	  Den	  Haag	  gevangen	  was	  genomen,	  dat	  hij	  zoveel	  tweedracht	  in	  de	  stad	  

had	  gebracht	  ‘ende	  ghezeyt’.42	  De	  achterliggende	  gedachte	  was	  dat	  elke	  discussie	  van	  politieke	  

aard	  en	  kritiek	  op	  gezag	  kon	  leiden	  tot	  afwijkende	  meningen.	  Doordat	  discussies	  tegenstellingen	  

aanwakkerden,	  tastten	  ze	  het	  gezag	  aan	  en	  bedreigden	  ze	  de	  vrede.43	  De	  overtuiging	  bestond	  

daarnaast	  dat	  dissidente	  praat	  automatisch	  zou	  leiden	  tot	  daden:	  spraak,	  actie	  en	  gedachten	  

waren	  nauw	  met	  elkaar	  verbonden.	  Ook	  mensen	  die	  vage	  bedreigingen	  uitten	  werden	  daarom,	  

net	  als	  oproerkraaiers,	  streng	  bestraft	  als	  verstoorders	  van	  de	  openbare	  rust	  of	  als	  plegers	  van	  

majesteitsschennis.44	  	  

Het	  idee	  dat	  de	  openbaarmaking	  van	  politieke	  informatie	  desastreuze	  gevolgen	  kon	  

hebben	  hing	  samen	  met	  de	  vermeende	  gewelddadigheid	  van	  meningen	  van	  het	  volk.45	  ‘Opinione’	  

ofwel	  het	  ‘gemeen	  gevoelen’	  werd	  gezien	  als	  een	  vluchtig	  verschijnsel	  dat	  het	  ene	  moment	  de	  

ene	  kant	  kon	  opvliegen,	  om	  vervolgens	  weer	  de	  andere	  kant	  te	  kiezen.46	  Over	  het	  

beoordelingsvermogen	  van	  het	  gewone	  volk,	  het	  ‘gemeen’,	  was	  men	  niet	  positief;	  het	  volk	  was	  

lichtgelovig	  en	  wispelturig.	  Niet	  alleen	  de	  autoriteiten	  waren	  deze	  mening	  toegedaan.	  De	  

Amsterdamse	  rederijker	  en	  invloedrijk	  protestant	  Laurens	  Jacobsz	  Reael	  stelde	  dat	  het	  volk,	  

ofwel	  Heromnes,	  tot	  ‘nieuwicheyt	  geneegen’	  was.47	  	  

Een	  groot	  bezwaar	  van	  de	  burgemeesters	  tegen	  de	  Doleantie	  was	  dat	  de	  petitie	  gepaard	  

ging	  met	  laster.	  De	  burgemeesters	  waren	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  petitie	  deel	  uitmaakte	  van	  een	  

                                                 
39	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  162-‐163.	  
40	  Griffiths,	  Secrecy,	  932-‐933.	  
41	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  161-‐162.	  
42	  ‘Dagverhaal’,	  13	  oktober	  1567,	  f.	  7.	  	  
43	  De	  Bruin,	  Geheimhouding	  en	  verraad,	  42-‐43,	  83;	  Griffiths,	  Secrecy,	  927;	  Pollmann,	  'Eendracht	  maakt	  macht',	  144;	  
Graham,	  If	  the	  king,	  5-‐6.	  	  
44	  Graham,	  If	  the	  king,	  42.	  Zie	  hiervoor	  ook	  Hoofdstuk	  3.	  	  
45	  Griffiths,	  Secrecy,	  927-‐928.	  
46	  Ripa,	  Iconologia:	  ‘De	  vleugels	  aen	  handen	  en	  schouders,	  betoonen	  de	  vaerdigheyt,	  waer	  mede	  de	  opinie	  of	  het	  
gemeen	  Gevoelen,	  wort	  aengevat	  en	  wederom	  verworpen,	  jae	  by	  nae	  op	  een	  tijt	  en	  oogenblick.	  Rennende	  in	  der	  yl	  
door	  de	  gantsche	  Werreld,	  dragende	  ten	  meestendeel	  het	  kleed	  der	  onwetentheyt,	  waer	  zy	  oock	  gaet.’	  
47	  Breen,	  'Uittreksel',	  24.	  Dezelfde	  strekking	  heeft	  een	  zestiende-‐eeuws	  spotvers:	  ‘’t	  Gemeen	  volk	  ’t	  welk	  Heromnes	  
werd	  genaemt	  /	  Is	  een	  beest	  met	  meer	  dan	  hondert	  sinnen	  /	  Tot	  wat	  nieuws	  genegen	  meer	  dan	  betaemt	  /	  ’t	  Gelooft	  
licht,	  en	  derf	  wel	  wat	  vreemts	  beginnen.’	  SAA,	  Archief	  Handschriften,	  inv.	  nr.	  59,	  Historische	  beschryvinge	  aengaende	  
het	  gepasseerde	  binnen	  Amstelredamme	  op	  en	  omtrent	  de	  Reformatie,	  f.	  22v.	  	  
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grootscheepse	  publieke	  lastercampagne.48	  Ook	  kwaadspreken	  zag	  men	  bij	  uitstek	  als	  een	  

fenomeen	  dat	  factiestrijd	  kon	  veroorzaken	  en	  de	  publieke	  vrede	  kon	  verstoren.49	  De	  

burgemeesters	  klaagden	  in	  hun	  weerwoord	  dat	  zij	  het	  onderwerp	  waren	  van	  ‘fameuse	  libellen’	  

die	  in	  de	  stad	  circuleerden,	  ‘Godt	  weet	  by	  wien	  die	  ghemaeckt’.	  Bardes	  las	  ze	  in	  zijn	  vrije	  tijd,	  

terwijl	  hij	  verplicht	  was	  om	  ze	  aan	  te	  geven,	  aldus	  de	  burgemeesters.50	  Ook	  zongen	  mensen	  in	  

deze	  periode	  lasterlijke	  liedjes	  over	  de	  geestelijke	  en	  politieke	  gezagsdragers.	  In	  januari	  1565	  

vaardigden	  de	  burgemeesters	  een	  keur	  uit	  waarin	  het	  zingen,	  schrijven,	  drukken	  of	  kopen	  van	  

deze	  liedjes	  werd	  verboden.51	  Zes	  maanden	  later	  werd	  de	  keur	  vernieuwd	  en	  de	  straf	  

aangescherpt	  tot	  een	  jaar	  verbanning.52	  	  

Dat	  de	  burgemeesters	  belang	  hechtten	  aan	  de	  publieke	  opinies	  die	  in	  het	  debat	  

weerklonken,	  blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  zij	  herhaaldelijk	  verband	  legden	  tussen	  kwaadspreken	  en	  het	  

feit	  dat	  dit	  gebeurde	  ten	  overstaan	  van	  verscheidene	  mensen.	  Doordat	  de	  conflicten	  in	  de	  

openbaarheid	  werden	  gebracht,	  werd	  de	  eer	  en	  goede	  naam	  van	  de	  burgemeesters	  geschonden.	  

Reputatie	  en	  eer	  vormden	  het	  hoogst	  denkbare	  goed.	  Niet	  alleen	  iemands	  persoonlijke	  goede	  

naam	  kon	  door	  laster	  worden	  beschadigd,	  ook	  de	  voorspoed	  van	  een	  familie	  kon	  erdoor	  worden	  

aangetast.	  Volgens	  het	  handboek	  voor	  strafrecht	  van	  Joos	  de	  Damhouder	  (1555)	  kon	  een	  kwade	  

tong	  iemand	  erger	  beschadigen	  dan	  een	  mes	  van	  staal.53	  Dat	  maakte	  dat	  de	  bevolking	  geen	  

respect	  meer	  had	  voor	  de	  leden	  van	  de	  magistraat.54	  De	  burgmeesters	  maakten	  daar	  een	  groot	  

punt	  van	  in	  hun	  weerwoord.	  Zo	  wekte	  een	  publieke	  woordenwisseling	  tussen	  Bardes	  en	  

toenmalig	  burgemeester	  Sijbrant	  Occo	  veel	  verontwaardiging.	  De	  schout	  had	  Occo	  op	  de	  markt	  

voor	  leugenaar	  uitgemaakt	  tijdens	  een	  discussie	  over	  de	  verduisterde	  opbrengsten	  uit	  de	  

belastingheffing.55	  De	  felle	  protesten	  van	  de	  burgemeesters	  tegen	  de	  anonimiteit	  van	  de	  

doleanten	  hingen	  eveneens	  samen	  met	  dit	  bezwaar	  tegen	  laster.	  Deze	  ‘groote	  nyeuwicheyt’	  ging	  

in	  tegen	  het	  recht	  op	  wederbeschuldiging.	  Het	  maakte	  mogelijk	  dat	  de	  goede	  naam	  van	  de	  

burgemeesters	  werd	  besmeurd	  zonder	  dat	  de	  daders	  daarop	  konden	  worden	  aangesproken.	  Dat	  

was	  gevaarlijk:	  in	  het	  geval	  van	  de	  Doleantie	  had	  het	  tot	  oproer	  geleid	  en	  het	  algemeen	  belang	  

geschaad.56	  	  

                                                 
48	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  162-‐163.	  
49	  Butterworth,	  Poisoned	  words,	  10,	  13.	  	  
50	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  156.	  
51	  SAA,	  Privilegeboeken	  en	  keurboeken,	  inv.	  nr.	  9,	  Keurboek	  F	  (hierna:	  Keurboek	  F),	  24	  januari	  1565,	  f.	  156.	  
52	  Keurboek	  F,	  12	  juli	  1565,	  f.	  162.	  	  
53	  De	  Damhouder,	  Practycke	  ende	  handbouck	  in	  criminele	  zaeken,	  226-‐227,	  259-‐260.	  Over	  laster	  ook:	  Butterworth,	  
Poisoned	  words,	  2;	  Duke,	  'Posters,	  pamphlets	  and	  prints',	  164-‐165.	  Over	  de	  traditionele	  verbintenis	  tussen	  oproer	  en	  
laster:	  Bellany,	  '"Raylinge	  rymes	  and	  vaunting	  verse"',	  293.	  
54	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  138-‐139.	  De	  doleanten	  probeerden,	  aldus	  de	  burgemeesters,	  hen	  ‘heuren	  
goeden	  name	  en	  fame	  te	  benemen,	  alsoff	  die	  regeerders	  nyet	  en	  wardich	  waeren	  omme	  der	  stede	  saecken	  ende	  
goeden	  te	  regeren’.	  	  
55	  Occo	  had	  op	  zijn	  beurt	  gezegd	  dat	  Bardes	  de	  zaak	  van	  de	  belastingheffing	  onjuist	  had	  voorgesteld.	  Brouwer	  Ancher	  
en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  101-‐105.	  
56	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  73-‐75.	  Zie	  ook:	  SAA,	  Tijdsgeschriften	  (B	  (1565)	  1)	  Request	  van	  de	  
burgemeesters	  van	  Amsterdam,	  verzoekende	  de	  namen	  der	  doleanten.	  
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Paradox	  van	  publieke	  kritiek	  

Juist	  in	  de	  mate	  van	  bereidwilligheid	  om	  een	  breed	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  politieke	  en	  

religieuze	  kwesties	  verschilden	  de	  twee	  partijen	  wezenlijk.	  Deze	  verschillen	  weerspiegelden	  een	  

breder	  verschil	  van	  inzicht	  tussen	  de	  katholieke	  autoriteiten	  en	  de	  reformatorische	  dissidenten	  

over	  de	  legitimiteit	  van	  het	  publiekelijk	  uiten	  van	  kritiek.	  De	  burgemeesters	  verwoordden	  als	  

exponent	  van	  de	  centrale	  en	  katholieke	  autoriteiten	  het	  officiële	  standpunt	  dat	  het	  betrekken	  

van	  een	  algemeen	  publiek	  bij	  disputen	  over	  godsdienst	  en	  politiek	  een	  groot	  misdrijf	  was.	  De	  

doleanten	  en	  andere	  dissidenten	  gingen	  met	  het	  openbaarmaken	  van	  hun	  kritiek	  op	  het	  eerste	  

gezicht	  inderdaad	  lijnrecht	  in	  tegen	  het	  principe	  van	  eenheid	  dat	  ze	  zeiden	  te	  verdedigen,	  zoals	  

de	  burgemeesters	  hun	  verweten.	  Net	  als	  andere	  dissidente	  denkers	  wezen	  zij	  vooral	  op	  de	  

noodzaak	  van	  ontmaskering	  van	  de	  tegenpartij,	  die	  het	  verbreken	  van	  de	  normen	  klaarblijkelijk	  

rechtvaardigde.	  

De	  katholieke	  autoriteiten	  beschouwden	  iedereen	  die	  zich	  tegen	  de	  enige	  legale	  politieke	  

en	  religieuze	  instituten	  verzette	  per	  definitie	  als	  rebel	  of	  ketter.	  De	  aanhangers	  van	  

gereformeerde	  geloofsstromingen	  die	  zich	  tot	  het	  lekenpubliek	  richtten,	  zetten	  volgens	  de	  

autoriteiten	  bewust	  aan	  tot	  oproer.57	  Niet	  alleen	  het	  verspreiden	  maar	  ook	  het	  bezit	  en	  het	  lezen	  

van	  dissidente	  publicaties	  werd	  gezien	  als	  oproerige	  daad.58	  Het	  taboe	  dat	  hierop	  bij	  veel	  

katholieke	  gezagdragers	  rustte	  was	  zo	  groot,	  dat	  zij	  de	  dissidente	  schotschriften	  die	  zij	  elkaar	  ter	  

informatie	  moesten	  toesturen	  vol	  weerzin	  beschouwden.	  Zo	  vroeg	  een	  vertrouweling	  van	  

Granvelle	  die	  hem	  een	  aantal	  pamfletten	  toezond,	  deze	  na	  lezing	  te	  verbranden,	  omdat	  hij	  niet	  

als	  verspreider	  van	  pamfletten	  bekend	  wilde	  staan.59	  Deze	  weerzin	  verklaart	  deels	  waarom	  de	  

katholieke	  autoriteiten	  geen	  weerwoord	  hadden	  op	  de	  gedrukte	  dissidente	  publicaties	  en	  zich	  

beperkten	  tot	  het	  invoeren	  van	  strengere	  censuurmaatregelen.	  Als	  zij	  zich	  wel	  tot	  een	  breed	  

publiek	  zouden	  richten	  in	  populaire	  publicaties	  in	  de	  landstaal,	  zouden	  zij	  zich	  schuldig	  maken	  

aan	  datgene	  dat	  zij	  hun	  tegenstanders	  voor	  de	  voeten	  wierpen:	  het	  betrekken	  van	  het	  volk	  bij	  

zaken	  die	  zijn	  begrip	  te	  boven	  ging.	  Kerkelijke	  leiders	  ontmoedigden	  katholieke	  publicisten	  dan	  

ook	  actie	  te	  ondernemen.	  Daar	  kwam	  bij	  dat	  zij	  weinig	  publieke	  aandacht	  durfden	  te	  besteden	  

aan	  ketterse	  denkbeelden	  uit	  angst	  dat	  dit	  juist	  interesse	  zou	  aanwakkeren	  en	  tot	  bekeringen	  

zou	  leiden.60	  

Auteurs	  van	  dissidente	  publicaties	  van	  vóór	  de	  Opstand	  lieten	  zich	  nauwelijks	  uit	  over	  

het	  dilemma	  dat	  zij	  met	  hun	  publieke	  kritiek	  de	  eenheid	  ondermijnden.	  Als	  zij	  het	  gebruik	  van	  

publieke	  media	  al	  rechtvaardigden,	  dan	  was	  dat	  met	  hetzelfde	  argument	  dat	  zij	  gebruikten	  om	  te	  

verklaren	  waarom	  ze	  zich	  afzetten	  tegen	  de	  katholieke	  godsdienst:	  het	  was	  hun	  plicht	  als	  
                                                 
57	  Edwards,	  Printing,	  propaganda,	  and	  Martin	  Luther,	  63.	  	  
58	  Zie	  de	  formuleringen	  in	  een	  plakkaat	  tegen	  opruiende	  boekjes	  van	  1566:	  SAA,	  Keurboek	  F,	  6	  april	  1566,	  f.	  205-‐205v.	  
59	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  5-‐6.	  
60	  Pollmann,	  'Countering	  the	  Reformation',	  117-‐118;	  Pollmann,	  Catholic	  identity	  and	  the	  Revolt,	  46-‐52.	  
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christenen	  om	  iedereen	  te	  laten	  weten	  dat	  de	  Roomse	  leer	  berustte	  op	  leugens	  en	  onwaarheden.	  

Als	  goede	  burgers	  en	  christenen	  dienden	  zij	  deze	  leugens	  openbaar	  te	  maken,	  ter	  bescherming	  

van	  het	  algemeen	  belang.	  Zij	  werden	  kortom	  gedwongen	  polemische	  geschriften	  te	  verspreiden	  

en	  te	  preken	  in	  de	  landstaal.	  Dit	  argument	  hing	  samen	  met	  het	  eerdergenoemde	  recht	  van	  verzet	  

tegen	  tirannieke	  of	  ongoddelijke	  heersers.	  Met	  andere	  woorden:	  het	  doel	  heiligde	  de	  middelen.61	  	  

Weer	  brachten	  de	  hervormingsgezinden	  dus	  begrippen	  als	  eendracht	  en	  algemeen	  

belang	  in	  stelling,	  dit	  keer	  om	  het	  verbreken	  van	  de	  geheimhoudingsnormen	  te	  rechtvaardigen.	  

De	  reformatoren	  hadden	  het	  voordeel	  dat	  zowel	  de	  media	  die	  zij	  gebruikten	  (pamfletten	  maar	  

ook	  preken	  en	  prenten)	  als	  de	  boodschap	  die	  zij	  over	  wilden	  brengen	  hun	  positie	  ondersteunde:	  

‘(…)	  these	  pamphlets	  were	  in	  some	  sense	  what	  they	  contained:	  an	  address	  to	  the	  laity	  to	  become	  

involved	  in	  their	  own	  religious	  destiny’.	  Door	  de	  conflicten	  neer	  te	  leggen	  bij	  het	  publiek,	  

betrokken	  zij	  dat	  publiek	  impliciet	  bij	  de	  discussie	  op	  een	  schaal	  die	  ongekend	  was	  in	  de	  

westerse	  geschiedenis.62	  

Deze	  opvattingen	  werden	  mede	  beïnvloed	  door	  een	  verschuiving	  in	  het	  denken	  over	  het	  

naast	  elkaar	  bestaan	  van	  conflicterende	  meningen,	  die	  juist	  in	  deze	  periode	  plaatsvond.	  De	  

verschuiving	  kwam	  voort	  uit	  de	  herontdekking	  van	  de	  klassieke	  retorica	  door	  humanisten	  en	  

reformatoren.63	  De	  klassieke	  retorica	  was	  door	  de	  nadruk	  op	  het	  bediscussiëren	  van	  twee	  

kanten	  van	  een	  probleem	  van	  wezenlijk	  belang	  voor	  het	  ontstaan	  van	  humanistische	  waarden	  

als	  religievrijheid	  en	  tolerantie.	  Volgens	  de	  klassieke	  retorica	  diende	  de	  tegenstander	  met	  

aannemelijke	  argumenten	  te	  worden	  overtuigd	  van	  de	  waarheid.	  Het	  ging	  naar	  Ciceroniaans	  

gebruik	  om	  debatten	  tussen	  goed	  geïnformeerde	  mensen	  over	  zaken	  waarover	  de	  waarheid	  nog	  

niet	  was	  aangetoond.	  De	  debatten	  moesten	  voldoen	  aan	  strenge	  regels	  en	  dienden	  uiteindelijk	  te	  

leiden	  tot	  één	  ondeelbare	  waarheid.64	  De	  nadruk	  in	  deze	  nieuwe	  leer	  lag	  op	  de	  maatschappelijke	  

functie	  van	  retorica:	  de	  kunst	  van	  het	  spreken	  moest	  harmonie	  bevorderen.	  Dat	  de	  twee	  

gesprekspartners	  in	  een	  discussie	  volgens	  de	  retorica	  gelijkwaardig	  aan	  elkaar	  waren,	  had	  een	  

blijvende	  impact	  op	  de	  ideeën	  over	  het	  naast	  elkaar	  bestaan	  van	  verschillende	  meningen.65	  	  

Deze	  relatief	  nieuwe	  ideeën	  weerklonken	  niet	  alleen	  onder	  een	  selecte	  groep	  van	  

geleerden,	  maar	  vonden	  hun	  weg	  naar	  grote	  delen	  van	  de	  samenleving	  via	  het	  onderwijs	  en	  de	  

rederijkers.	  De	  oefening	  van	  argumentatie	  en	  overtuiging	  in	  publieke	  uitingsvormen	  als	  brieven,	  

declamaties	  en	  dialogen	  behoorde	  in	  het	  midden	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  tot	  het	  

standaardcurriculum	  op	  de	  Latijnse	  scholen.66	  Vanaf	  diezelfde	  periode	  werd	  het	  ciceroniaanse	  

idee	  van	  retorica	  ook	  opgepikt	  door	  de	  rederijkerskamers.	  Voor	  die	  tijd	  was	  onder	  rederijkers	  
                                                 
61	  Edwards,	  Printing,	  propaganda,	  and	  Martin	  Luther,	  69-‐70;	  Pardue,	  '"[A]	  little	  treatyse	  in	  prynte"'	  (Ongepubliceerd	  
proefschrift);	  Schreiner,	  'Teilhabe',	  39-‐40.	  
62	  Edwards,	  Printing,	  propaganda,	  and	  Martin	  Luther,	  57-‐58.	  
63	  Over	  de	  complexe	  relatie	  tussen	  humanisme	  en	  Reformatie:	  Rummel,	  The	  humanist-scholastic	  debate,	  126-‐133.	  
64	  Rummel,	  The	  humanist-scholastic	  debate,	  194.	  
65	  Remer,	  Humanism	  and	  the	  rhetoric	  of	  toleration,	  6-‐8.	  
66	  Carasso-‐Kok,	  'Ter	  ere	  van	  God',	  426-‐431.	  
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de	  seconde	  retorique	  dominant.	  Deze	  ging	  uit	  van	  klanken	  en	  vaak	  ingewikkelde	  rijmschema’s.	  

Door	  het	  gebruik	  van	  de	  klassieke	  retorica	  werd	  rederijkersliteratuur	  een	  middel	  om	  

commentaar	  te	  leveren	  en	  om	  nieuws,	  kennis	  en	  meningen	  over	  te	  dragen.	  Daardoor	  kon	  een	  

kritische	  instelling	  onder	  de	  rederijkers	  én	  de	  toehoorders	  ontstaan.67	  

De	  Amsterdamse	  rederijkerskamer	  De	  Eglentier	  was	  een	  van	  de	  eerste	  kamers	  die	  de	  

klassieke	  retorica	  predikte.	  De	  Eglentier	  maakte	  deel	  uit	  van	  een	  interregionaal	  en	  

internationaal	  netwerk	  van	  rederijkers,	  gereformeerden	  en	  humanisten,	  waardoor	  de	  leden	  in	  

aanraking	  konden	  komen	  met	  de	  nieuwe	  opvattingen.68	  Twee	  invloedrijke	  Amsterdamse	  

rederijkers	  toonden	  zich	  volgens	  Marijke	  Spies	  al	  vroeg	  voorstanders	  van	  de	  klassieke	  retorica.	  

Zo	  schreef	  Egbert	  Meynertsz,	  factor	  (artistiek	  leider)	  van	  de	  Amsterdamse	  rederijkerskamer	  De	  

Eglentier,	  in	  1561	  een	  gedicht	  waarin	  hij	  stelde	  dat	  de	  functie	  van	  retorica	  was	  vorsten	  te	  

beteugelen	  en	  oproer	  te	  stoppen.	  Dirk	  Volckertsz	  Coornhert,	  die	  in	  ieder	  geval	  na	  1578	  nauw	  

verbonden	  was	  aan	  De	  Eglentier,	  was	  twintig	  jaar	  later	  de	  eerste	  die	  de	  humanistische	  

argumentatieve	  retorica	  de	  basis	  zou	  maken	  van	  zijn	  poëzie	  en	  literatuur.	  Hij	  stelde	  dat	  retorica	  

als	  discipline	  van	  kritische	  rationaliteit,	  gebaseerd	  op	  de	  rede,	  de	  fundering	  was	  van	  de	  

waarheid	  en	  daardoor	  ook	  van	  een	  eendrachtige	  en	  vredige	  samenleving.	  Volgens	  Marijke	  Spies	  

was	  de	  basis	  van	  deze	  opvatting	  van	  Coornhert	  echter	  al	  in	  de	  jaren	  1550	  gelegd.69	  Niet	  alleen	  

inhoudelijk	  werden	  de	  Amsterdamse	  rederijkers	  beïnvloed	  door	  het	  netwerk	  van	  humanisten	  en	  

rederijkers.	  Ook	  in	  praktische	  zin	  namen	  de	  rederijkers,	  en	  daardoor	  de	  leden	  van	  de	  Boelen-‐

Heijnenclan	  die	  nauw	  verbonden	  waren	  met	  De	  Eglentier,	  een	  belangrijke	  positie	  in	  de	  media-‐

infrastructuur	  in.	  	  

	  

Beheersing	  van	  het	  debat	  

	  

De	  praktische	  beheersing	  van	  media	  en	  communicatievormen	  was	  een	  belangrijke	  factor	  in	  de	  

strijd	  om	  het	  publieke	  debat.	  Zowel	  de	  stadsregering	  als	  de	  doleanten	  trachtten	  de	  media	  te	  

domineren.	  Tussen	  idealen	  en	  werkelijkheid	  bestond	  een	  kloof:	  het	  debat	  liet	  zich	  moeilijk	  

inperken.	  Dat	  kwam	  ook	  door	  de	  praktische	  eigenschappen	  van	  een	  grootstedelijke	  media-‐

infrastructuur	  voor	  informatie,	  nieuws	  en	  meningen.	  Om	  de	  toegang	  van	  de	  partijen	  tot	  de	  

beschikbare	  media	  en	  communicatiemiddelen	  beter	  te	  kunnen	  schetsen,	  is	  het	  nodig	  meer	  te	  

weten	  over	  de	  politieke	  en	  religieuze	  achtergronden	  en	  belangen	  van	  de	  partijen.	  Zo	  zorgde	  de	  

sociale	  en	  economische	  positie	  van	  de	  katholieke	  elite	  ervoor	  dat	  zij	  de	  infrastructuur	  niet	  

konden	  beheersen.	  De	  stadsregering	  liep	  dan	  ook	  dagelijks	  op	  tegen	  haar	  grenzen	  in	  haar	  

                                                 
67	  Spies,	  'Rhetoric	  and	  civic	  harmony',	  63-‐65;	  Bloemendal	  en	  Van	  Dixhoorn,	  'Introduction’,	  6-‐7.	  
68	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  66;	  Spies,	  'Lastige	  Amsterdammers',	  2;	  Waite,	  Reformers	  on	  stage,	  hoofdstuk	  4.	  	  
69	  Spies,	  'Developments';	  Spies,	  'Rhetoric	  and	  civic	  harmony'.	  Over	  Egbert	  Meynertsz:	  Mak,	  'Iets	  over	  de	  Amsterdamse	  
rederijker	  Egbert	  Meynertsz'.	  Over	  de	  band	  van	  Coornhert	  met	  Amsterdam,	  zie	  verderop,	  p.	  39.	  	  
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pogingen	  de	  geheimhoudingsnormen	  te	  beschermen.	  De	  hervormingsgezinde	  en	  economische	  

elite	  wist	  zich	  juist	  van	  een	  belangrijke	  plaats	  te	  verzekeren	  in	  het	  mediale	  netwerk,	  mede	  door	  

de	  sterk	  commerciële	  aard	  van	  het	  netwerk	  en	  door	  het	  relatief	  grote	  aantal	  rederijkers	  binnen	  

de	  elite.	  

Katholieke	  bestuurselite	  

Amsterdam	  groeide	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  uit	  tot	  een	  van	  de	  belangrijkste	  

handelssteden	  in	  het	  noordelijke	  gedeelte	  van	  de	  Nederlanden.	  De	  stad	  had	  een	  belangrijke	  

positie	  in	  de	  Oostzeehandel	  en	  speelde	  een	  grote	  rol	  in	  de	  verdere	  doorvoer	  van	  graan	  en	  andere	  

goederen	  naar	  West-‐	  en	  Zuid-‐Europese	  markten.70	  Dagelijks	  meerden	  honderden	  schepen	  aan	  

bij	  de	  palen	  in	  het	  IJ.	  Schippers,	  boeren,	  ambachtslieden,	  kooplieden	  en	  schuitvoerders	  trokken	  

de	  stad	  in	  en	  uit.	  Daarnaast	  liepen	  vooral	  in	  de	  Oostzeehandel	  veel	  zaken	  via	  ‘vreemde’	  

kooplieden,	  veelal	  uit	  de	  Duitse	  landen.	  Zij	  kwamen	  persoonlijk	  handel	  drijven	  in	  Amsterdam,	  of	  

maakten	  gebruik	  van	  zaakwaarnemers	  of	  vertegenwoordigers.71	  De	  stadsregering	  kon	  geen	  

strikt	  toegangsbeleid	  hanteren	  zonder	  de	  handelspositie	  van	  de	  stad	  te	  beschadigen.	  Sterker	  

nog,	  betrouwbare	  informatievoorziening	  was	  onontbeerlijk	  voor	  een	  handelsstad.	  Door	  de	  groei	  

van	  de	  internationale	  handel	  kregen	  kooplieden	  en	  regeringen	  steeds	  meer	  behoefte	  aan	  

betrouwbaar	  economisch	  en	  politiek	  nieuws.	  In	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  ontstond	  

mede	  door	  deze	  behoefte	  een	  netwerk	  van	  permanent	  gestationeerde	  correspondenten,	  die	  

nieuwsbrieven	  rondstuurden	  aan	  ‘abonnees’:	  vaak	  kooplieden	  en	  leden	  van	  de	  regeringselite.72	  	  

De	  katholieke	  regenten	  hadden	  minder	  goede	  aansluiting	  op	  het	  internationale	  

handelsnetwerk	  dan	  zij	  wellicht	  hadden	  gewenst.	  Veel	  leden	  van	  de	  regerende	  families	  waren	  

vermogend,	  en	  onder	  hen	  bevond	  zich	  een	  aantal	  handelaren,	  maar	  slechts	  een	  klein	  aantal	  

haalde	  zijn	  inkomsten	  uit	  de	  Amsterdamse	  ‘moedernegotie’,	  de	  graanhandel.73	  De	  magistraat	  

moest	  de	  toegang	  tot	  de	  commerciële	  informatiekanalen	  dan	  ook	  delen	  met	  de	  Boelen-‐

Heijnenmaagschap,	  die	  wel	  belangrijke	  vertegenwoordigers	  had	  in	  de	  koopliedengemeenschap.	  

Zo	  werden	  de	  vier	  reizende	  boden	  in	  stadsdienst	  ook	  gebruikt	  door	  de	  

koopliedengemeenschap.74	  Wel	  had	  de	  maagschap	  met	  Sijbrand	  Occo,	  die	  verschillende	  keren	  

burgemeester	  en	  schepen	  was,	  een	  waardevol	  contact	  met	  de	  internationale	  

                                                 
70	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam,	  31-‐50.	  
71	  Ibidem,	  55-‐61.	  
72	  Behringer,	  Communications	  revolutions,	  349-‐350;	  Bethencourt	  en	  Egmond,	  'Introduction';	  Infelise,	  'From	  
merchants'	  letters'.	  
73	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation',	  160.	  
74	  In	  een	  keur	  van	  29	  november	  1568	  werd	  gesproken	  over	  ‘lopende	  boden	  die	  men	  noempt	  coopmansboden’.	  
Keurboek	  G,	  29	  oktober	  1568,	  f.	  8v.	  In	  het	  vonnis	  van	  Jan	  de	  Vries,	  die	  in	  1544	  werd	  veroordeeld	  omdat	  hij	  
‘injurioselicken’	  sprak	  over	  de	  Amsterdamse	  minderbroeders,	  stond	  dat	  hij	  reisde	  ‘in	  Coopluyden	  bootscappen	  mit	  
der	  stede	  busse’.	  Zie:	  Brouwer	  Ancher,	  'Aanteekeningen	  betreffende	  het	  Postwezen',	  11.	  Stoffel	  Jansz	  noteerde	  in	  
december	  1574	  dat	  een	  ‘post’	  uit	  Brussel	  arriveerde	  met	  veel	  brieven	  voor	  de	  burgemeesters	  en	  aan	  enige	  kooplieden.	  
Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  11	  december	  1574,	  f.	  275.	  
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handelsgemeenschap.	  Occo	  was	  waarschijnlijk	  de	  Amsterdamse	  gezant	  van	  het	  handelshuis	  

Fugger.75	  	  

Doordat	  de	  leden	  van	  de	  magistraat	  hun	  positie	  en	  macht	  niet	  aan	  een	  maagschap	  te	  danken	  

hadden,	  maar	  aan	  de	  benoemingen	  door	  het	  centrale	  gezag,	  waren	  zij	  schatplichtig	  aan	  Brussel.	  

Daardoor	  stonden	  ze	  minder	  sterk	  tijdens	  onderhandelingen.76	  Hendrick	  Dircksz	  had	  zich	  

weliswaar	  aan	  zijn	  sobere	  achtergrond	  weten	  te	  ontworstelen	  (hij	  had	  rechten	  gestudeerd	  in	  

Leuven),	  maar	  hij	  had	  nauwelijks	  ervaring	  opgedaan	  met	  het	  hofleven.	  Daardoor	  miste	  hij	  

directe	  contacten	  met	  hoge	  edellieden	  en	  ambtenaren.	  Wellicht	  had	  hij	  daarom	  een	  hekel	  aan	  de	  

‘heeren	  ende	  groote	  meesteren’,	  zoals	  over	  hem	  is	  gezegd.77	  

Een	  belangrijk	  voordeel	  voor	  de	  Dirckisten	  was	  hun	  nauwe	  verwevenheid	  met	  de	  katholieke	  

geestelijkheid	  in	  de	  stad.	  Daardoor	  konden	  zij	  invloed	  uitoefenen	  op	  het	  religieuze	  onderwijs	  en	  

andere	  vormen	  van	  katholieke	  devotie.	  Burgemeester	  Hendrick	  Dircksz	  was	  via	  zijn	  vrouw	  

verwant	  aan	  de	  vermogende	  familie	  Opmeer,	  een	  uitgesproken	  katholieke	  familie	  die	  

antiprotestantse	  propaganda	  vervaardigde.78	  Ook	  onderhielden	  de	  stadsregeerders	  nauwe	  

banden	  met	  de	  kerken	  en	  kloosters	  in	  de	  stad.	  De	  neef	  van	  Joost	  Buyck,	  Jacob	  Buyck,	  was	  pastoor	  

van	  de	  Oude	  Kerk,	  en	  ook	  de	  drie	  opeenvolgende	  pastoors	  van	  de	  Nieuwe	  Kerk	  waren	  verwant	  

aan	  de	  katholieke	  regenten.79	  De	  stadsregering	  gaf	  toestemming	  tot	  het	  drukken	  van	  een	  aantal	  

devote	  boekjes	  en	  verhandelingen	  over	  de	  ketterij	  in	  het	  Latijn,	  waaronder	  enkele	  geschreven	  

door	  Amsterdamse	  katholieke	  geestelijken	  als	  Cornelius	  Crocus	  en	  Petrus	  Apherdianius.80	  

Petrus	  Apherdianus,	  vanaf	  1561	  rector	  van	  de	  Latijnse	  school	  aan	  de	  Oude	  Zijde	  en	  vanaf	  1567	  

van	  die	  aan	  de	  Nieuwe	  Zijde,	  was	  een	  invloedrijke	  onderwijzer	  en	  publicist:	  van	  hem	  verscheen	  

onder	  meer	  een	  Latijns-‐Nederlands	  woordenboek	  en	  een	  aantal	  gedichten	  en	  schoolzangen,	  

waaronder	  een	  lofdicht	  op	  Amsterdam.	  In	  1569	  gaf	  hij	  een	  gedicht	  uit	  dat	  was	  gericht	  tegen	  de	  

ketterij	  en	  de	  Turken.81	  Cornelius	  Crocus	  verzette	  zich	  net	  als	  zijn	  collega-‐priester-‐humanist	  

Alardus	  Amstelredamus	  in	  de	  jaren	  1530-‐1540	  fel	  tegen	  de	  hervormingsgezinde	  stromingen,	  en	  

werd	  daarbij	  gesteund	  door	  de	  Dirckisten.82	  	  

Daarnaast	  gebruikte	  de	  stadsregering	  traditionele	  vormen	  van	  devotie	  en	  rituele	  

communicatievormen	  om	  boodschappen	  over	  te	  brengen.	  Vooral	  processies	  en	  Blijde	  Inkomsten	  

werden	  van	  oudsher	  gebruikt	  door	  vorsten	  en	  stedelijke	  autoriteiten	  om	  religieuze	  en	  politieke	  

                                                 
75	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation',	  155.	  Zijn	  vader,	  de	  bekende	  humanist	  Poppius	  Occo,	  was	  dat	  vóór	  hem	  
geweest:	  Carasso-‐Kok,	  'Ter	  ere	  van	  God',	  415.	  
76	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  Amsterdamse	  burgers	  1,	  69.	  
77	  Woltjer,	  'Het	  conflict',	  180.	  
78	  Pieter	  Pietersz	  Opmeer	  gaf	  in	  1561	  een	  traktaat	  uit	  tegen	  de	  ketterij	  en	  zou	  de	  auteur	  worden	  van	  het	  bekende	  
Historie	  der	  Hollandse	  martelaren	  (postuum	  voor	  het	  eerst	  in	  druk	  uitgegeven	  in	  1625).	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  
Amsterdamse	  burgers	  1,	  62-‐63.	  	  
79	  Ibidem,	  69-‐71;	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐reformation',	  162-‐163.	  
80	  Kölker,	  Alardus	  Aemstelredamus;	  Sterck,	  Onder	  Amsterdamsche	  humanisten.	  Over	  de	  relatie	  tussen	  boekdrukker	  
Hendrick	  Aelbertsz	  en	  Petrus	  Apherdianus:	  Dubiez,	  Op	  de	  grens	  van	  humanisme	  en	  hervorming,	  137-‐138.	  
81	  Zie	  over	  Apherdianus:	  Carasso-‐Kok,	  'Ter	  ere	  van	  God',	  429-‐430;	  De	  Graaf	  en	  De	  Graaf,	  Petrus	  Apherdianus.	  
82	  Kölker,	  Alardus	  Aemstelredamus,	  232-‐245	  (Aemstelredamus),	  194-‐207	  (Crocus).	  
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eenheid	  te	  bevorderen.83	  Ook	  afkondigingen	  kunnen	  worden	  geschaard	  onder	  rituele	  

communicatievormen.	  De	  ‘publieke	  entree’,	  de	  openbaarmaking	  van	  bijvoorbeeld	  een	  

ordonnantie	  of	  keur,	  werd	  zorgvuldig	  georkestreerd.84	  In	  de	  jaren	  voorafgaand	  aan	  de	  Opstand	  

greep	  het	  stadsbestuur	  deze	  communicatiemiddelen	  steeds	  vaker	  aan	  om	  zich	  te	  sterken	  tegen	  

de	  oprukkende	  hervormingsbeweging.	  De	  regenten	  wilden	  de	  bevolking	  ervan	  doordringen	  dat	  

zij	  de	  verdedigers	  waren	  van	  de	  ware	  godsdienst.	  Zo	  hield	  de	  stadsregering	  de	  herinnering	  

levend	  aan	  het	  neerslaan	  van	  het	  Wederdopersoproer	  van	  1535	  met	  een	  jaarlijkse	  

sacramentsprocessie.	  Deze	  processie,	  die	  vanaf	  1536	  elk	  jaar	  op	  11	  mei	  werd	  gehouden,	  groeide	  

uit	  tot	  één	  van	  de	  belangrijkste	  feestdagen	  van	  het	  jaar.85	  Maar	  het	  gebruik	  van	  rituele	  

communicatievormen	  pakte	  niet	  alleen	  in	  het	  voordeel	  uit	  voor	  de	  autoriteiten.	  Door	  hun	  

publieke	  karakter	  legden	  rituelen	  juist	  de	  conflicten	  bloot	  in	  een	  samenleving.86	  

	  

Censuur	  	  

Ook	  het	  censuurbeleid	  laat	  de	  onmacht	  zien	  van	  de	  burgemeesters	  om	  het	  publieke	  debat	  te	  

stoppen.	  De	  uitvoering	  van	  de	  strenge	  landelijke	  censuurmaatregelen	  had	  voor	  de	  

stadsregeerders	  in	  de	  periode	  voor	  de	  Opstand	  duidelijk	  geen	  prioriteit.	  Dat	  kwam	  mogelijk	  

mede	  doordat	  zij	  zich	  bewust	  waren	  van	  hun	  praktische	  beperkingen.	  Zo	  konden	  de	  

burgemeesters	  de	  meer	  informele	  informatiekanalen	  niet	  controleren.	  Amsterdammers	  

maakten	  op	  grote	  schaal	  gebruik	  van	  niet-‐officiële	  boodschappers.	  Veel	  kooplieden	  hadden	  hun	  

eigen	  boden	  in	  dienst.	  Andere	  stadsbewoners	  die	  dat	  konden	  betalen,	  huurden	  boden	  in	  om	  hun	  

correspondentie	  over	  te	  brengen.	  Particulieren	  gaven	  daarnaast	  vaak	  brieven	  mee	  aan	  personen	  

die	  in	  de	  juiste	  richting	  reisden.87	  	  

Maar	  het	  relatief	  milde	  censuurbeleid	  van	  het	  stadsbestuur	  had	  wellicht	  ook	  een	  andere	  

oorzaak.	  Net	  als	  veel	  stadsbesturen	  en	  gewestelijke	  instanties	  had	  het	  mogelijk	  

gewetensbezwaren	  tegen	  het	  uitvoeren	  ervan.	  Vanaf	  1529	  stond	  op	  het	  drukken,	  verspreiden,	  

lezen,	  bezitten	  en	  verkopen	  van	  ketters	  drukwerk	  de	  doodstraf.	  Een	  kerkelijke	  censor	  moest	  elk	  

boek	  goedkeuren	  voordat	  het	  werd	  gedrukt	  en	  boekhandelaren	  mochten	  alleen	  boeken	  met	  een	  

octrooi	  verkopen.	  Elke	  boekdrukker	  moest	  de	  Index	  Librorum	  Prohibitorum	  bezitten,	  de	  lijst	  met	  

verboden	  boeken.	  Ook	  diende	  een	  lijst	  met	  de	  gehele	  inventaris	  in	  de	  winkel	  te	  hangen.	  Verder	  

mochten	  alleen	  boekdrukkers	  en	  handelaars	  met	  een	  officiële	  admissie	  van	  de	  centrale	  overheid	  

hun	  vak	  uitoefenen.88	  In	  veel	  steden	  en	  gewesten	  werden	  rechtszaken	  tegen	  drukkers	  en	  

                                                 
83	  Arnade,	  Realms	  of	  ritual;	  Blockmans,	  De	  Bourgondiërs;	  Lecuppre-‐Desjardin,	  La	  ville	  de	  cérémonies;	  Nijsten,	  In	  the	  
shadow	  of	  Burgundy,	  344-‐389;	  Ramakers,	  Spelen	  en	  figuren.	  Zie	  voor	  meer	  hierover	  Hoofdstuk	  3.	  
84	  Meer	  hierover:	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  59-‐62	  en	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  100-‐104.	  
85	  Roodenburg,	  'Splendeur	  et	  magnificance'.	  Meer	  over	  processies:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  80-‐83.	  
86	  Muir,	  Ritual	  in	  early	  modern	  Europe,	  4,	  8;	  Rubin,	  Corpus	  Christi,	  146.	  	  
87	  Overvoorde,	  Geschiedenis	  van	  het	  postwezen,	  74-‐75.	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  4.	  
88	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing';	  De	  Hoop	  Scheffer,	  'Geschiedenis	  van	  voorname	  boekhandelaren'.	  Over	  de	  
Index:	  Sepp,	  Verboden	  lectuur.	  
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boekhandelaren	  die	  de	  plakkaten	  hadden	  overtreden	  vertraagd	  en	  relatief	  lichte	  straffen	  

uitgesproken.89	  Dat	  had	  overigens	  ook	  te	  maken	  met	  praktische	  overwegingen:	  doordat	  de	  

vervolgingen	  onder	  een	  deel	  van	  de	  bevolkingen	  verzet	  opriepen,	  werd	  het	  uitvoeren	  van	  het	  

ketterijbeleid	  steeds	  meer	  een	  orde-‐	  en	  gezagsprobleem.90	  

Er	  is	  nog	  een	  derde	  mogelijke	  verklaring	  voor	  het	  weinig	  strenge	  censuurbeleid	  van	  de	  

burgemeesters:	  zij	  werden	  ertoe	  gedwongen,	  net	  als	  tot	  de	  algemene	  versoepeling	  in	  het	  

ketterijbeleid	  onder	  schout	  Bardes	  vanaf	  ongeveer	  1553.	  Voor	  die	  tijd,	  in	  1544	  en	  1552	  

veroordeelden	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  nog	  twee	  boekhandelaren	  ter	  dood.	  In	  beide	  gevallen	  

ging	  het	  om	  personen	  met	  een	  doperse	  achtergrond.91	  Vanaf	  1553,	  toen	  zij	  het	  directe	  gezag	  

over	  de	  schout	  verloren,	  waren	  de	  strafmaatregelen	  voor	  het	  bezit	  en	  verkopen	  van	  verboden	  

boeken	  beperkt	  tot	  het	  ontheffen	  uit	  hun	  ambt	  van	  handelaren.92	  De	  controle	  op	  het	  naleven	  van	  

deze	  verboden	  was	  overigens	  ook	  laks.	  Boekhandelaren	  zetten	  hun	  handel	  regelmatig	  gewoon	  

door,	  in	  Amsterdam	  of	  elders.	  Zo	  kreeg	  Jelis	  Jansz	  in	  1560	  een	  eeuwig	  verbod	  op	  het	  verkopen	  

van	  boeken,	  nadat	  bij	  hem	  verboden	  lectuur	  was	  gevonden,	  die	  hij	  bovendien	  nog	  eens	  verkocht	  

zonder	  geadmitteerd	  te	  zijn.	  Hij	  vestigde	  zich	  vervolgens	  in	  Enkhuizen	  waar	  hij	  gewoon	  

doorging	  met	  de	  handel	  in	  boeken.93	  Ook	  Pieter	  Pietersz	  Swertkens	  werd	  in	  1560	  door	  het	  Hof	  

van	  Holland	  uit	  zijn	  ambt	  gezet	  voor	  het	  verkopen	  van	  verboden	  boeken,	  maar	  bleef	  actief	  als	  

boekhandelaar.	  Sterker	  nog:	  hij	  baatte	  twee	  winkels	  uit.94	  Meer	  in	  het	  algemeen	  waren	  

verschillende	  boekhandelaars	  en	  drukkers	  actief	  zonder	  admissie.	  Plantijn,	  de	  grote	  Antwerpse	  

drukker,	  deed	  bijvoorbeeld	  rond	  1566	  zaken	  met	  verschillende	  Amsterdammers	  die	  niet	  als	  

boekverkoper	  bekend	  stonden.95	  Maar	  of	  de	  burgemeesters	  nu	  door	  gewetensbezwaren,	  

praktische	  bezwaren	  of	  door	  politieke	  omstandigheden	  werden	  gedwongen	  hun	  

censuurmaatregelen	  aan	  te	  passen,	  of	  door	  een	  combinatie	  van	  de	  drie,	  feit	  is	  dat	  de	  

verspreiding	  van	  dissidente	  uitingen	  niet	  bleek	  in	  te	  perken.	  

Gereformeerde	  protestanten	  

Het	  netwerk	  van	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  was	  beduidend	  breder	  georiënteerd	  dan	  dat	  van	  

de	  regeringselite	  en	  had	  daardoor	  toegang	  tot	  een	  groot	  aantal	  media	  en	  communicatievormen.	  

                                                 
89	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  154-‐156;	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing',	  35-‐40.	  
90	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  75-‐77;	  Van	  Nierop,	  'De	  eenheid	  verbroken',	  358-‐359;	  Tracy,	  'Premature	  counter-‐
reformation'.	  
91	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  391;	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  224.	  
92	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  246-‐247.	  Cornelis	  Cornelisz	  werd	  in	  1560	  geadmitteerd	  maar	  duikt	  in	  
1561	  op	  als	  kramer,	  en	  was	  dus	  in	  het	  tussenliggende	  jaar	  ook	  uit	  zijn	  vak	  gezet.	  Ibidem,	  250-‐251.	  Ook	  Dirck	  Jansz	  
raakte	  in	  1557	  zijn	  bevoegdheid	  kwijt	  maar	  bleef	  kramer	  tot	  1559.	  Ibidem,	  230-‐231.	  Wyer	  Hendricksz	  werd	  volgens	  
De	  Roever	  vanaf	  1549	  uit	  zijn	  ambt	  van	  boekhandelaar	  gezet	  wegen	  de	  verkoop	  van	  verboden	  boeken,	  maar	  had	  tot	  
1564	  een	  kraam	  op	  de	  Middeldam.	  Ibidem,	  225-‐226.	  	  
93	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  278-‐280.	  
94	  In	  1566	  leverde	  Plantijn	  hem	  boeken,	  en	  tot	  1579	  komt	  hij	  in	  de	  boeken	  van	  het	  uitgevershuis	  voor	  als	  ‘libraire	  à	  
Amsterdam’.	  Voet,	  'Production	  and	  sales	  figures',	  430;	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  246-‐247.	  
95	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  252.	  
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De	  leden	  behoorden	  tot	  de	  groeiende	  groep	  kooplieden	  en	  ambachtslieden	  die	  zich	  in	  de	  tweede	  

helft	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  aangetrokken	  voelde	  tot	  het	  gereformeerd	  protestantisme.96	  De	  

leden	  overlapten	  dan	  ook	  met	  de	  internationale	  en	  interregionale	  religieuze	  

hervormingsbeweging	  en	  het	  netwerk	  van	  rederijkers	  en	  humanistische	  intellectuelen.97	  Zo	  was	  

Laurens	  Jacobsz	  Reael	  niet	  alleen	  gelieerd	  aan	  de	  maagschap,	  maar	  was	  hij	  ook	  één	  van	  de	  

voormannen	  van	  het	  gereformeerd	  protestantisme	  en	  een	  vooraanstaand	  rederijker.	  Zijn	  

zwager,	  Egbert	  Meynertsz,	  was	  factor	  van	  de	  Amsterdamse	  rederijkerskamer	  De	  Eglentier.98	  

Schout	  Bardes,	  die	  een	  humanistische	  achtergrond	  had,	  was	  weer	  gelieerd	  aan	  de	  familie	  

Coornhert,	  die	  op	  zijn	  beurt	  nauw	  was	  betrokken	  bij	  de	  Eglentier.99	  	  

Rederijkers	  hadden	  in	  de	  publieke	  feestcultuur	  in	  zestiende-‐eeuwse	  steden	  een	  

belangrijke	  rol	  als	  opinieleiders.	  De	  mengeling	  van	  formele	  en	  informele	  media	  en	  de	  heterogene	  

afkomst	  van	  de	  leden	  maakten	  rederijkerskamers	  knooppunten	  van	  informatie-‐	  en	  

nieuwsvoorziening	  en	  van	  meningvorming.100	  Ook	  de	  levendige	  uitwisseling	  van	  afschriften	  van	  

gedichten,	  refreinen	  en	  toneelstukken	  tussen	  rederijkerskamers	  van	  verschillende	  steden	  en	  

gewesten	  droeg	  bij	  tot	  deze	  functie.101	  Rederijkers	  belichaamden	  vaak	  een	  literaire	  traditie	  van	  

sociale	  kritiek.102	  Dat	  een	  aantal	  rederijkers	  zich	  zou	  ontpoppen	  tot	  gezaghebbende	  

protestanten,	  betekent	  overigens	  niet	  automatisch	  dat	  de	  Amsterdamse	  rederijkerskamer	  een	  

reformatorisch	  bolwerk	  was.	  Wel	  was	  De	  Eglentier	  zeker	  een	  centrum	  van	  maatschappelijke	  en	  

religieuze	  oppositie.103	  

Schout	  Bardes	  was	  als	  samensteller	  van	  nieuwsbrieven	  waarschijnlijk	  een	  spil	  in	  een	  

eigen	  netwerk.	  Een	  Wilhelm	  Dircxen	  schreef	  in	  1564	  twee	  brieven	  aan	  Willem	  van	  Oranje,	  de	  

eerste	  vanuit	  Brussel,	  de	  tweede	  vanuit	  Amsterdam.104	  Dat	  het	  om	  Willem	  Dircksz	  Bardes	  gaat	  is	  

aannemelijk:	  hij	  had	  een	  goede	  verstandhouding	  met	  Oranje	  en	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  als	  

                                                 
96	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  86-‐90.	  
97	  Over	  de	  relatie	  tussen	  de	  schutterijen,	  rederijkers	  en	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap:	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  
Amsterdamse	  burgers	  1,	  56-‐57.	  Over	  de	  relatie	  tussen	  geleerdennetwerken	  en	  het	  rederijkersmilieu:	  Van	  Dixhoorn,	  
Lustige	  geesten,	  270-‐274.	  Dudok	  van	  Heel	  noemt	  hen	  tolerante	  humanisten.	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  Amsterdamse	  
burgers	  1,	  83.	  Over	  het	  humanisme	  in	  Amsterdam:	  Ibidem,	  50-‐62;	  Spies,	  'The	  Amsterdam	  Chamber';	  Sterck,	  Onder	  
Amsterdamsche	  humanisten.	  
98	  Over	  Egbert	  Meynertsz	  hierboven,	  p.	  34.	  
99	  Over	  D.V.	  Coornhert	  en	  zijn	  banden	  met	  de	  Eglentier:	  Spies,	  'The	  Amsterdam	  Chamber'.	  Zijn	  broer,	  Frans	  Volckertsz	  
Coornhert,	  werd	  in	  de	  jaren	  1560	  door	  Bardes	  aangesteld	  als	  notaris,	  hoewel	  de	  stadsregering	  de	  benoeming	  
ongedaan	  trachtte	  te	  maken.	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  Amsterdamse	  burgers	  1,	  80.	  Ook	  Clement	  Volckertsz	  Coornhert,	  een	  
van	  de	  wegbereiders	  van	  het	  protestantisme	  in	  Amsterdam,	  was	  een	  broer	  van	  Dirck	  en	  Frans.	  Nog	  één	  rederijker	  is	  
bekend	  die	  actief	  was	  in	  de	  periode	  voor	  1567:	  Rutgaert	  Jansz	  schreef	  mogelijk	  tussen	  1562	  en	  1578	  het	  stuk	  De	  
wortel	  van	  Rhetoorijka.	  Hierover:	  Moser,	  De	  strijd	  voor	  rhetorica,	  55.	  	  
100	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  304.	  
101	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  66.	  In	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Gent	  ligt	  bijvoorbeeld	  een	  verzameling	  van	  
vijftien	  toneelstukken,	  afgeschreven	  door	  de	  Amsterdamse	  boekbinder	  en	  rederijker	  Reyer	  Geurtsz.	  Zelf	  schreef	  hij	  
een	  proloog	  en	  een	  conclusie	  bij	  een	  door	  hem	  gekopieerd	  stuk	  van	  een	  Leidse	  rederijker.	  
102	  Spies,	  'Between	  ornament	  and	  argumentation';	  Spies,	  'Rhetoric	  and	  civic	  harmony';	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  
207.	  
103	  Van	  Dixhoorn,	  'The	  grain	  issue	  of	  1565-‐1566',	  196-‐197;	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  66.	  
104	  Databank	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  4406	  (Van:	  Wilhelm	  Dircxen,	  12-‐7-‐1564).	  De	  brief	  uit	  Brussel:	  
Ibidem,	  nr.	  4405	  (Van:	  Wilhelm	  Dircxen,	  16-‐6-‐1564).	  	  
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bemiddelaar	  tussen	  het	  hof	  en	  de	  stad.	  Ook	  kon	  hij	  door	  zijn	  vele	  politieke-‐	  en	  handelscontacten	  

gemakkelijk	  beschikken	  over	  het	  laatste	  nieuws.	  Het	  nieuws	  in	  de	  Amsterdamse	  brief	  kwam	  

bijvoorbeeld	  uit	  Denemarken,	  Rusland	  en	  Frankfurt.105	  Binnen	  Amsterdam	  had	  Bardes	  

klaarblijkelijk	  ook	  een	  netwerk	  van	  informanten:	  hij	  was	  in	  het	  bezit	  van	  een	  brief	  uit	  Emden,	  

een	  belangrijke	  stad	  in	  de	  graanhandel,	  geschreven	  door	  ‘den	  Meijerszoone	  van	  Coliester’	  aan	  

‘eenen	  mijnen	  secreet	  vrundt’,	  die	  de	  brief	  weer	  aan	  Bardes	  had	  gegeven.106	  

De	  band	  tussen	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap,	  de	  graanhandel	  en	  Emden	  kwam	  Bardes	  

ongetwijfeld	  goed	  van	  pas	  bij	  het	  samenstellen	  van	  de	  nieuwsbrieven.	  Ook	  voor	  de	  distributie	  

van	  dissident	  drukwerk	  was	  die	  relatie	  nuttig.	  Vanaf	  1554	  was	  Emden	  een	  belangrijke	  

wijkplaats	  voor	  Nederlandse	  reformatoren,	  die	  zich	  eerst	  in	  Engeland	  hadden	  gevestigd	  maar	  op	  

de	  vlucht	  sloegen	  toen	  de	  katholieke	  Mary	  Stuart	  aan	  de	  macht	  kwam.	  In	  de	  jaren	  voorafgaand	  

aan	  de	  Opstand	  werd	  de	  stad	  het	  belangrijkste	  centrum	  voor	  de	  productie	  van	  protestants	  

drukwerk	  voor	  de	  Nederlanden.107	  De	  drukkers	  maakten	  dankbaar	  gebruik	  van	  de	  bestaande	  

contacten	  tussen	  de	  moederkerk	  en	  de	  evangelische	  gemeenschappen	  in	  de	  Nederlanden	  om	  

hun	  boeken	  op	  de	  markt	  te	  brengen,	  net	  als	  de	  bestaande	  handelscontacten.	  Boekdrukkers-‐	  en	  

handelaren	  waren	  aangesloten	  op	  een	  uitgebreid	  distributienetwerk,	  dat	  voor	  een	  belangrijk	  

deel	  overlapte	  met	  en	  gebruik	  maakte	  van	  bestaande	  handelsnetwerken.	  Diplomaten,	  

kunstenaars	  en	  kooplieden	  traden	  vaak	  op	  als	  tussenpersonen	  in	  de	  distributie	  van	  boeken	  en	  

manuscripten.108	  Over	  Antwerpen	  is	  bekend	  dat	  de	  legitieme	  handelscontacten	  tussen	  de	  stad	  en	  

Emden	  een	  belangrijke	  rol	  speelde	  in	  de	  toevoer	  van	  boeken	  naar	  de	  zuidelijke	  gewesten.109	  

Hetzelfde	  gold	  waarschijnlijk	  ook	  voor	  Amsterdam.	  	  

	  

Traditie	  van	  verzet	  

	  

Mede	  door	  de	  sterke	  positie	  van	  de	  gematigde	  elite	  in	  de	  media-‐infrastructuur	  weerklonk	  de	  

traditie	  van	  verzet	  ook	  in	  Amsterdam.	  Sterker	  nog,	  de	  Doleantie	  kan	  worden	  gezien	  als	  een	  

uiting	  van	  deze	  traditie,	  die	  een	  amalgaam	  was	  van	  protestantse	  dissidente	  uitingen,	  

humanistische	  debatten	  en	  rederijkersliteratuur.	  Een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  de	  traditie	  was	  dat	  

zij	  het	  publiek	  bewust	  betrokken	  bij	  de	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten.	  De	  eeuwenoude	  notie	  

                                                 
105	  Twee	  keer	  leidt	  de	  auteur	  een	  nieuwtje	  in	  met	  de	  melding:	  ‘men	  scrijeft’.	  Van	  de	  nieuwsbrief	  uit	  Brussel	  is	  alleen	  
het	  begeleidend	  schrijven	  bewaard	  gebleven,	  waarin	  de	  afzender	  gewag	  maakt	  van	  de	  bijgesloten	  ‘nieumaren’	  uit	  
Polen	  en	  Denemarken.	  
106	  Dat	  het	  niet	  bij	  deze	  twee	  nieuwsbrieven	  is	  gebleven,	  blijkt	  uit	  de	  standaardformuleringen	  in	  de	  brieven:	  brief	  nr.	  
4405:	  ‘Indien	  aldaer	  yet	  nius	  voorvalt	  zal	  nyet	  onderlaten	  u	  P.G.	  daer	  van	  te	  adverteren.’	  In	  nr.	  4406:	  ‘(…)	  indien	  yet	  
ende	  warachtichs	  daer	  van	  voort	  (?)	  en	  zal	  nyet	  laeten	  u	  P.G.	  daer	  af	  te	  adverteren’.	  
107	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  hoofdstuk	  4;	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  103-‐104;	  Pettegree,	  'The	  exile	  
churches',	  194-‐200.	  
108	  Keblusek,	  'Book	  agents',	  98.	  
109	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  94-‐95.	  Hetzelfde	  gold	  voor	  ballingen,	  vooral	  uit	  Vlaanderen,	  die	  na	  1554	  
naar	  Londen	  waren	  getrokken.	  Door	  de	  intensieve	  handelscontacten	  was	  het	  onmogelijk	  om	  zicht	  te	  houden	  op	  het	  
komen	  gaan	  van	  deze	  ballingen.	  Ibidem,	  69-‐70.	  
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van	  recht	  van	  verzet	  tegen	  een	  ongoddelijke	  en	  tirannieke	  heerser	  werd	  door	  reformatoren	  als	  

Calvijn,	  Luther	  en	  Beza	  verder	  ontwikkeld,	  en	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  politieke	  

rechtvaardiging	  van	  de	  Reformatie.110	  Ook	  maakten	  humanistische	  debatten	  over	  het	  belang	  van	  

gewetensvrijheid	  en	  religievrede	  deel	  uit	  van	  de	  traditie	  van	  verzet.	  De	  vraag	  hoe	  twee	  (of	  meer)	  

godsdiensten	  naast	  elkaar	  konden	  bestaan	  zonder	  afbreuk	  te	  doen	  aan	  het	  eenheidsideaal	  was	  

een	  belangrijk	  onderwerp	  van	  discussie.111	  Deze	  debatten,	  die	  in	  de	  loop	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  

Duitsland,	  Frankrijk	  en	  Engeland	  in	  hun	  greep	  hielden,	  waren	  van	  grote	  invloed	  op	  de	  vorming	  

van	  de	  gereformeerde	  kerk	  en	  identiteit	  in	  de	  Nederlanden.	  In	  Duitsland	  en	  Engeland	  vestigden	  

zich	  grote	  ballingengemeenschappen	  uit	  de	  Nederlanden,	  die	  zo	  in	  aanraking	  kwamen	  met	  het	  

zich	  steeds	  verder	  ontwikkelende	  revolutionaire	  gedachtegoed.112	  

De	  reformatoren	  en	  dissidenten	  in	  de	  Nederlanden	  kwamen	  via	  hun	  contacten	  met	  de	  

ballingengemeenschap	  in	  aanraking	  met	  de	  intensieve	  propagandacampagnes	  van	  hun	  

geloofsgenoten	  in	  Duitsland	  en	  Engeland.	  Daardoor	  konden	  ze	  ook	  bekend	  raken	  met	  de	  

hierboven	  beschreven	  noties	  over	  het	  betrekken	  van	  een	  breder	  publiek	  bij	  conflicten	  en	  het	  

naast	  elkaar	  bestaan	  van	  conflicterende	  meningen.113	  Hoewel	  in	  de	  Nederlanden	  geen	  sprake	  

was	  van	  een	  grootscheepse	  pamflettenoorlog	  zoals	  in	  Duitsland,	  circuleerden	  er	  wel	  degelijk	  

dissidente	  pamfletten,	  prenten,	  liederen	  en	  handschriften,	  die	  vermoedelijk	  waren	  geïnspireerd	  

door	  deze	  buitenlandse	  voorbeelden.	  Zo	  speelde	  de	  angst	  voor	  de	  invoering	  van	  de	  Spaanse	  

Inquisitie	  vanaf	  de	  jaren	  1530	  een	  rol	  in	  de	  vooral	  Duitstalige	  pamfletten.	  Ook	  in	  de	  Nederlanden	  

nam	  dit	  thema	  in	  de	  jaren	  voorafgaand	  aan	  de	  Opstand	  een	  hoge	  vlucht.	  Daarnaast	  maakten	  de	  

veelal	  doperse	  martelaarsliederen	  en	  brieven	  deel	  uit	  van	  een	  internationale	  traditie.114	  

De	  Liga	  der	  edelen,	  een	  protestverbond	  van	  een	  aantal	  hoge	  edelen	  in	  1563,	  liet	  zich	  

inspireren	  door	  deze	  traditie	  van	  verzet,	  en	  gaf	  er	  een	  eigen	  draai	  aan.115	  De	  Liga	  was	  opgericht	  

door	  stadhouder	  Willem	  van	  Oranje	  en	  de	  graven	  Lamoraal	  van	  Egmont	  en	  Filips	  van	  Horn,	  allen	  

lid	  van	  de	  Raad	  van	  State.	  Zij	  protesteerden	  tegen	  de	  centralisatiepolitiek	  van	  Filips	  en	  de	  

strenge	  vervolging	  van	  ketters.	  Maar	  omdat	  verzet	  tegen	  de	  koning	  onder	  de	  hoge	  edelen	  nog	  

een	  groot	  taboe	  was,	  blonken	  de	  publieke	  protesten	  uit	  in	  dubbelzinnigheid.	  De	  Liga	  der	  edelen	  

richtte	  zich	  niet	  tegen	  Filips	  zelf,	  maar	  tegen	  diens	  slechte	  raadgevers:	  kardinaal	  Antoine	  

Perrenot	  de	  Granvelle,	  de	  rechterhand	  van	  Margaretha	  van	  Parma,	  en	  Viglius	  van	  Aytta,	  

                                                 
110	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  62-‐68.	  Zie	  ook:	  Mout,	  'Van	  arm	  vaderland	  tot	  eendrachtige	  republiek',	  350-‐351.	  
Zie	  verder	  Hoofdstuk	  2,	  3	  en	  4.	  
111	  Mout,	  Limits	  and	  debates;	  Tracy,	  Erasmus,	  Coornhert.	  Mout	  stelt	  overigens	  wel	  dat	  religieuze	  tolerantie	  en	  
religievrede	  pas	  na	  1572	  echt	  een	  prominente	  plek	  in	  de	  agenda	  van	  de	  opstandelingen	  innamen.	  	  
112	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  65-‐66;	  Pollmann,	  Catholic	  identity	  and	  the	  Revolt,	  41.	  
113	  Zie	  hierboven,	  p.	  29-‐32.	  
114	  Duke,	  'The	  "Inquisition"',	  109-‐113;	  Duke,	  'A	  legend	  in	  the	  making';	  Pollmann,	  'Eine	  natürliche	  Feindschaft'.	  Arjan	  
van	  Dixhoorn	  stelt	  dat	  de	  Spaanse	  Inquisitie	  als	  ‘issue’	  pas	  in	  1565	  effectief	  werd	  gelanceerd	  door	  de	  calvinisten.	  Van	  
Dixhoorn,	  'The	  making	  of	  a	  public	  issue'	  (verschijnt	  2012).	  	  
115	  Mout,	  Limits	  and	  debates,	  38-‐39;	  Van	  Nierop,	  'The	  nobles	  and	  the	  Revolt',	  87-‐88.	  	  
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voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  State.	  Ook	  de	  inquisiteurs	  en	  de	  bisschoppen	  zouden	  de	  koning	  

misleiden.116	  	  

De	  Liga	  koos	  publieke	  middelen	  om	  haar	  protest	  kracht	  bij	  te	  zetten.	  De	  leden	  droegen	  

livreien	  met	  geborduurde	  narrenhoofden	  op	  de	  mouwen;	  mogelijk	  een	  verwijzing	  naar	  de	  

kardinaalshoed	  van	  Granvelle.	  Later	  koos	  de	  Liga	  overigens	  een	  ander	  zichtbaar	  embleem	  dat	  

uitblonk	  in	  dubbelzinnigheid:	  een	  bundel	  samengebonden	  pijlen,	  traditiegetrouw	  een	  symbool	  

van	  ‘kracht	  door	  eenheid’.	  Dat	  kon	  zowel	  worden	  uitgelegd	  als	  een	  verklaring	  van	  trouw	  aan	  de	  

vorst	  als	  een	  teken	  van	  eenheid	  onder	  de	  aanhangers	  van	  de	  Liga.117	  Naast	  kleding	  en	  insignes	  

gebruikte	  de	  Liga	  ook	  andere	  media	  voor	  zijn	  publieke	  verzet.	  Handgeschreven	  biljetten	  

circuleerden	  in	  Antwerpen	  en	  Brussel	  waarin	  Granvelle	  werd	  belasterd.	  De	  kardinaal	  zelf	  was	  

ervan	  overtuigd	  dat	  de	  Liga	  verantwoordelijk	  was	  voor	  deze	  campagne.118	  	  

Een	  aantal	  petities	  dat	  in	  deze	  periode	  werd	  opgesteld	  was	  duidelijk	  geïnspireerd	  door	  

de	  traditie	  van	  verzet	  en	  laat	  dezelfde	  dubbelzinnige	  kritiek	  zien.	  In	  januari	  1565	  dienden	  de	  

vier	  belangrijkste	  steden	  van	  Brabant	  een	  rekest	  in	  bij	  de	  Raad	  van	  Brabant.	  Dit	  rekest	  was	  een	  

reactie	  op	  de	  brieven	  van	  Filips	  waarin	  hij	  duidelijk	  maakte	  dat	  hij	  onverminderd	  doorging	  met	  

de	  kettervervolging,	  de	  zogeheten	  brieven	  uit	  het	  bos	  van	  Segovia.	  De	  petitie	  vroeg	  om	  opheffing	  

van	  de	  ketterijplakkaten,	  en	  wees	  op	  de	  negatieve	  gevolgen	  van	  de	  inquisitie	  voor	  de	  handel.	  De	  

indieners	  smeekten	  de	  koning	  via	  de	  Raad	  om	  niet	  te	  luisteren	  naar	  de	  leugens	  van	  ‘quade	  

aenbrengers’	  maar	  om	  zichzelf	  te	  overtuigen	  van	  deze	  waarheden.119	  Ook	  het	  eerste	  bekende	  

protest	  in	  de	  vorm	  van	  een	  petitie	  van	  deze	  periode,	  een	  rekest	  van	  de	  Vier	  Leden	  van	  

Vlaanderen	  (Brugge,	  Ieper,	  Gent	  en	  de	  Brugse	  Vrije)	  aan	  Margaretha	  van	  Parma,	  richtte	  zich	  niet	  

tegen	  het	  beleid	  van	  de	  koning	  maar	  tegen	  de	  beruchte	  inquisiteur	  Petrus	  Titelmans.120	  Wellicht	  

werden	  de	  indieners	  van	  deze	  petities	  geïnspireerd	  door	  het	  voorbeeld	  van	  de	  Prins	  van	  Condé,	  

die	  in	  1562	  een	  petitie	  indiende	  bij	  de	  koning	  van	  Frankrijk	  met	  het	  verzoek	  om	  

godsdienstvrijheid.121	  	  

Opvallend	  aan	  deze	  petities	  was	  dat	  ze	  werden	  gebruikt	  om	  een	  breder	  publiek	  aan	  te	  

spreken.	  In	  tijden	  van	  strijd	  en	  spanningen	  kregen	  petities	  een	  politieke	  lading	  en	  werden	  zelf	  

een	  vorm	  van	  publieke,	  collectieve	  actie.	  Zo	  was	  de	  petitie	  uit	  1565	  voor	  een	  breder	  publiek	  

bedoeld	  dan	  alleen	  de	  Raad	  van	  Brabant,	  blijkt	  uit	  de	  aanvaring	  tussen	  de	  indieners	  en	  de	  Raad	  

over	  de	  apostil,	  het	  antwoord.	  Dat	  wekte	  volgens	  de	  indieners	  de	  indruk	  dat	  zij	  zelf	  voorstanders	  

waren	  van	  het	  invoeren	  van	  de	  inquisitie.	  Volgens	  de	  vier	  steden	  deed	  de	  Raad	  dit	  om	  hen	  in	  

                                                 
116	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  117-‐118.	  
117	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  62-‐66;	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  117-‐118.	  Vermoedelijk	  koos	  de	  Liga	  voor	  de	  
bundel	  pijlen	  op	  initiatief	  van	  Egmont,	  die	  de	  narrenkappen	  niet	  subtiel	  genoeg	  vond.	  
118	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  117-‐118;	  Duke,	  'Posters,	  pamphlets	  and	  prints',	  165;	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  
in	  de	  pamfletten,	  3-‐4.	  
119	  Bor,	  Oorsprongk	  1,	  36-‐38.	  
120	  Ibidem,	  40	  
121	  Van	  Dixhoorn,	  'The	  making	  of	  a	  public	  issue'	  (verschijnt	  2012),	  noot	  45.	  	  
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diskrediet	  te	  brengen	  bij	  de	  burgers.	  Ze	  eisten	  en	  kregen	  een	  nieuw	  apostil.122	  De	  indieners	  

gingen	  er	  klaarblijkelijk	  vanuit	  dat	  de	  petitie	  en	  het	  antwoord	  bij	  de	  burgers	  terecht	  zouden	  

komen.	  Wellicht	  waren	  zij	  toen	  al	  voornemens	  om	  de	  petitie	  te	  laten	  drukken,	  zoals	  later	  ook	  

gebeurde.	  123	  Een	  aantal	  andere	  petities	  verscheen	  in	  deze	  periode	  eveneens	  in	  druk.124	  Dit	  was	  

een	  gewoonte	  die	  na	  het	  overhandigen	  van	  het	  Smeekschrift	  in	  april	  1566	  explosief	  zou	  

toenemen.125	  

Lokale	  kritiek	  

Zoals	  gezegd	  behoorde	  ook	  de	  Doleantie	  tot	  hetzelfde	  groeiende	  gebruik	  om	  politieke	  kritiek	  te	  

uiten	  én	  deze	  openbaar	  te	  maken	  in	  petities.	  De	  Doleantie	  werd	  weliswaar	  niet	  gedrukt,	  maar	  de	  

petitie	  maakte,	  zo	  is	  hierboven	  betoogd,	  wel	  degelijk	  deel	  uit	  van	  een	  publieke	  campagne.	  Ook	  

een	  aantal	  rederijkersstukken	  uit	  de	  periode	  van	  de	  Opstand	  behoorde	  mogelijk	  tot	  deze	  

campagne.	  Uit	  een	  vergelijking	  tussen	  de	  Doleantie	  en	  de	  Amsterdamse	  rederijkersstukken	  blijkt	  

dat	  zij	  dezelfde	  thema’s	  uit	  de	  traditie	  van	  verzet	  weerspiegelden,	  maar	  ook	  dat	  een	  meer	  lokaal	  

vertoog	  van	  kritiek	  bestond.	  	  

Vooral	  het	  kritische	  en	  reformatorisch	  getinte	  Amsterdamse	  rederijkersdrama	  Een	  Spul	  

van	  Sinnen	  van	  de	  Siecke	  Stadt	  vertoont	  opvallende	  overeenkomsten	  met	  de	  Doleantie.	  Beide	  

geschriften	  hebben	  de	  politieke	  misstanden	  in	  Amsterdam	  als	  onderwerp.	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  

werd	  waarschijnlijk	  tussen	  1542	  en	  1566	  geschreven	  door	  de	  Amsterdamse	  rederijker	  Jacob	  

Jacobsz	  Jonck.126	  In	  het	  stuk	  wordt	  het	  verval	  van	  de	  stad	  toegeschreven	  aan	  Sulck	  Veel,	  de	  rijke	  

katholieke	  koopman	  die	  de	  regerende	  elite	  moet	  voorstellen.	  Deze	  had	  Scriftuerlicke	  Predicatie	  

weggejaagd,	  een	  reizende	  priester	  die	  reformatorische	  trekjes	  vertoont.	  Sulck	  Veel	  had	  zich	  

laten	  leiden	  door	  twee	  sinnekens	  -‐	  Tijrannie	  (slecht	  bestuur)	  en	  Hijpocrisie	  (valse	  religie,	  in	  dit	  

geval	  de	  katholieke	  godsdienst).	  Ook	  had	  hij	  het	  aangelegd	  met	  de	  hoer	  Financij,	  de	  

woekerwinst.	  

                                                 
122	  Het	  rekest	  bij:	  Van	  Wesenbeke,	  De	  beschriivinge,	  328-‐338;	  Bor,	  Oorsprongk	  1,	  36-‐38.	  Voor	  de	  ruzie	  over	  het	  apostil:	  
Bor,	  Oorsprongk	  1,	  39.	  
123	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  12.	  
124	  In	  1565	  verscheen	  een	  petitie	  in	  druk	  waarin	  de	  Blijde	  Inkomst	  van	  Brabant	  in	  stelling	  werd	  gebracht	  om	  te	  
protesteren	  tegen	  de	  veronderstelde	  invoering	  van	  de	  inquisitie:	  Requeste	  aan	  de	  eerweerdighe,	  Wijse	  en	  seer	  
voorsienighe	  heeren	  (…)	  (1565).	  Hierover:	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  111.	  In	  1564	  werd	  daarnaast	  een	  
pamflet	  in	  de	  vorm	  van	  een	  petitie	  gepubliceerd,	  het	  radicale	  Requeste	  aen	  myn	  vrouwe	  d’Hertoginne	  van	  Parme,	  
Plaisance	  &c	  Regente	  (…)	  (1564)	  waarin	  de	  ‘arme,	  verstrooide	  en	  verdrukte	  gelovigen’	  vroegen	  om	  matiging	  van	  het	  
religieuze	  beleid.	  Geciteerd	  in	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  80-‐81.	  
125	  Meer	  hierover	  in	  Hoofdstuk	  2.	  	  
126	  Voor	  een	  overzicht	  van	  het	  debat	  over	  het	  auteurschap	  van	  het	  stuk:	  Bloemendal,	  'Inleiding'	  in	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  
van	  den	  Siecke	  Stadt,	  16-‐19.	  Door	  de	  verwijzingen	  naar	  de	  bedevaart	  die	  een	  aantal	  rederijkers	  in	  1533	  moest	  
ondernemen	  en	  naar	  de	  vervolging	  van	  de	  wederdopers	  situeerden	  letterkundigen	  en	  historici	  het	  stuk	  in	  eerste	  
instantie	  aan	  het	  eind	  van	  de	  jaren	  1530.	  Ellerbroek	  Fortuin,	  Amsterdamse	  rederijkersspelen,	  124;	  Grondijs,	  Een	  Spul	  
van	  sinnen;	  Sterck,	  'Een	  spul	  van	  sinnen'.	  In	  navolging	  van	  Marijke	  Spies	  wordt	  het	  stuk	  tegenwoordig	  gedateerd	  
tussen	  1542	  en	  1566.	  Bloemendal,	  'Inleiding'	  in	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  Stadt,	  23-‐24;	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  
Reformatie';	  Waite,	  'On	  the	  stage	  and	  in	  the	  streets',	  163.	  Arjan	  van	  Dixhoorn	  dateert	  het	  toneelstuk	  op	  1565,	  door	  de	  
verwijzing	  naar	  de	  voorkooppraktijken.	  Deze	  rel	  speelde	  niet	  alleen	  in	  de	  jaren	  dertig,	  maar	  ook	  in	  de	  jaren	  1550	  en	  in	  
1565.	  Van	  Dixhoorn,	  'The	  grain	  issue	  of	  1565-‐1566',	  197.	  
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In	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  komt	  dezelfde	  notie	  van	  recht	  op	  ongehoorzaamheid	  aan	  slechte	  

heersers	  voor	  als	  in	  de	  Doleantie.	  ‘Wijse	  Beraedige’,	  een	  dokter	  die	  de	  zieke	  stad	  Amsterdam	  

uiteindelijk	  beter	  moet	  maken,	  roept	  in	  het	  stuk	  de	  gemeente	  op	  tot	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  

overheid.	  De	  overheid	  ontleent	  haar	  gezag	  immers	  aan	  God.127	  Hij	  stelt	  echter	  nadrukkelijk	  dat	  

de	  ‘ouders’	  hun	  kinderen	  wel	  goed	  moeten	  behandelen	  om	  recht	  te	  hebben	  op	  hun	  

gehoorzaamheid.128	  Ook	  de	  beschuldiging	  van	  vijandigheid	  en	  onvredelievendheid	  in	  de	  

Doleantie	  keert	  terug	  in	  Een	  Spul	  van	  Sinnen:	  Sulck	  Veel,	  ofwel	  de	  zittende	  regering,	  werd	  

aangewreven	  dat	  zij	  een	  ‘pertijdige	  herte’	  had.129	  Een	  tweetal	  andere	  rederijkersspelen	  uit	  deze	  

periode,	  beide	  vermoedelijk	  ook	  geschreven	  door	  Jonck,	  weerspiegelen	  dezelfde	  politieke,	  

religieuze	  en	  economische	  kritiek	  uit	  de	  Doleantie.	  Naboth	  (tussen	  1550	  en	  1560)	  verwijst	  

bijvoorbeeld	  naar	  misstanden	  in	  de	  rechtspraak:	  een	  punt	  dat	  ook	  in	  de	  Doleantie	  voorkomt.130	  

In	  het	  tafelspel	  Heijmelic	  Lijden	  (1557)	  liggen	  tirannieke	  heersers	  onder	  vuur.	  131	  

De	  veronderstelde	  hebzucht	  van	  de	  magistraat	  was	  een	  terugkerend	  thema	  in	  zowel	  de	  

petitie	  als	  in	  het	  rederijkersdrama.	  Zo	  beschuldigden	  de	  doleanten	  de	  burgemeesters	  van	  

diefstal	  van	  belastinggeld.	  Dat	  impliceerde	  een	  uiterst	  onwenselijke	  eigenschap	  voor	  regenten:	  

hebzucht.	  Door	  de	  vermeende	  verduistering	  van	  een	  deel	  van	  een	  belastingheffing	  van	  tien	  

procent	  in	  1553	  hadden	  de	  burgemeesters	  volgens	  de	  doleanten	  de	  eed	  verbroken	  waarmee	  ze	  

hadden	  gezworen	  de	  eer	  en	  ‘renten’	  van	  de	  gemeente	  zo	  goed	  te	  bewaken	  als	  die	  van	  henzelf.	  

Daardoor	  konden	  de	  burgemeesters	  niet	  volhouden	  dat	  zij	  het	  algemeen	  belang	  voorstonden.132	  

In	  Een	  spul	  van	  Sinnen	  wordt	  de	  rijke	  burger	  Sulck	  Veel	  verweten	  dat	  hij	  zijn	  broer	  Meer	  dan	  Een	  

(een	  ambachtsman	  die	  de	  reformatoren	  in	  de	  stad	  vertegenwoordigde)	  het	  liefst	  zou	  laten	  

verhongeren.	  Juist	  dit	  is	  de	  reden	  dat	  ‘pertijen’	  tegen	  elkaar	  opstaan.133	  Ook	  in	  Heijmelic	  Lijden	  

wordt	  verwezen	  naar	  deze	  eigenschap	  van	  regenten.134	  	  

Het	  thema	  hebzucht	  komt	  terug	  in	  een	  prent	  van	  de	  Amsterdamse	  plaatsnijder	  Cornelis	  

Anthonisz.	  Hij	  liet	  zich	  mogelijk	  inspireren	  door	  het	  lokale	  vertoog	  van	  kritiek.	  De	  prent	  toont	  

een	  gevleugeld	  varken,	  symbool	  voor	  gulzigheid,	  bovenop	  een	  globe	  die	  verwijst	  naar	  de	  macht.	  

Het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  Cornelis	  Anthonisz	  zich	  liet	  beïnvloeden	  door	  de	  lokale	  kritiek.	  Hij	  

stond	  in	  contact	  met	  de	  rederijkers:	  Jonck	  was	  bijvoorbeeld	  de	  auteur	  van	  de	  tekst	  bij	  een	  serie	  

                                                 
127	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  Stadt,	  r.	  1462.	  	  
128	  Ibidem,	  r.	  1551.	  
129	  Ibidem,	  r.	  703.	  
130	  Over	  Naboth:	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  70.	  Over	  de	  misstanden	  in	  de	  rechtspraak	  in	  de	  Doleantie:	  
Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  108.	  Zie	  ook:	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam,	  57-‐58.	  
131	  Tafelspelen	  werden	  opgevoerd	  tijdens	  het	  banket	  op	  de	  rederijkerskamers.	  Over	  het	  Tafelspel	  Heijmelic	  Lijden:	  
Ellerbroek	  Fortuin,	  Amsterdamse	  rederijkersspelen,	  26,	  171-‐195;	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  69-‐70.	  	  
132	  Hell,	  'De	  Oude	  Geuzen',	  247;	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  136-‐138.	  Over	  het	  verbreken	  van	  eden:	  Van	  
Gelderen,	  The	  political	  thought,	  194;	  Isenmann,	  'Norms	  and	  values',	  191-‐192.	  
133	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  Stadt,	  r.	  459-‐462.	  
134	  Ellerbroek	  Fortuin,	  Amsterdamse	  rederijkersspelen,	  26,	  171-‐195;	  Spies,	  'Rederijkers	  en	  Reformatie',	  69-‐70.	  
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moralistische	  prenten	  van	  Cornelis	  Anthonisz	  over	  de	  bekende	  allegorische	  figuur	  Sorgheloos.135	  

De	  plaatsnijder	  had	  vermoedelijk	  protestantse	  sympathieën.136	  	  

Ook	  de	  graanpolitiek	  was	  een	  publieke	  kwestie	  die	  deel	  uitmaakte	  van	  de	  lokale	  kritiek.	  

Zowel	  in	  Een	  spul	  van	  Sinnen	  als	  Heijmelic	  Lijden	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  graankwestie,	  een	  

terugkerend	  conflict	  tussen	  de	  graanhandelaren	  van	  de	  Boelen-‐Heijnenclan	  en	  de	  

burgemeesters.	  137	  De	  kooplieden	  beschuldigden	  de	  burgemeesters	  ervan	  grote	  hoeveelheden	  

graan	  op	  te	  kopen	  om	  het	  daarna	  tegen	  hoge	  winsten	  door	  te	  verkopen,	  de	  zogeheten	  voorkoop.	  

Bardes	  speelde	  als	  lobbyist	  van	  de	  graanhandelaren	  een	  belangrijke	  rol	  in	  dit	  conflict.	  Bardes’	  

invloed	  op	  het	  graanbeleid	  van	  de	  centrale	  regering	  was	  groot,	  en	  Brussel	  nam	  zijn	  voorstellen	  

over	  om	  de	  voorkooppraktijken	  tegen	  te	  gaan,	  tot	  woede	  van	  de	  burgemeesters.138	  Voorkoop	  

was	  alleen	  toegestaan	  als	  het	  algemeen	  belang	  daarmee	  was	  gediend.	  Als	  het	  vanuit	  hebzuchtige	  

motieven	  gebeurde,	  was	  het	  strafbaar.139	  Ook	  in	  dit	  geval	  spitste	  de	  kritiek	  zich	  dus	  toe	  op	  de	  

overtuiging	  dat	  de	  burgemeesters	  niet	  handelden	  in	  het	  algemeen	  belang.	  Dit	  verwijt	  speelde	  

een	  hoofdrol	  in	  de	  publieke	  kwestie	  die	  de	  graanpolitiek	  was	  geworden	  en	  waarover	  een	  ‘fund	  of	  

social	  knowledge’	  was	  ontstaan	  in	  literaire	  teksten	  en	  drama.140	  	  

Hoe	  publiek	  de	  rederijkersstukken	  daadwerkelijk	  waren,	  is	  onduidelijk.	  Het	  is	  niet	  

bekend	  of	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  en	  de	  andere	  twee	  toneelstukken	  van	  Jonck	  zijn	  opgevoerd.	  Wel	  

staat	  vast	  dat	  een	  afschrift	  van	  Een	  spul	  van	  Sinnen	  circuleerde	  tussen	  1560	  en	  1574.141	  Of	  het	  

origineel	  uit	  dezelfde	  periode	  stamt,	  is	  echter	  onduidelijk.	  Gezien	  de	  vele	  verwijzingen	  naar	  de	  

niet-‐lokale	  achtergrond	  van	  de	  magistraat	  en	  de	  overeenkomsten	  in	  de	  kritiek	  op	  de	  

burgemeesters	  is	  het	  zeker	  mogelijk.142	  Zeker	  is	  wel	  dat	  de	  kritische	  lokale	  traditie	  in	  de	  

Doleantie	  doorklonk	  in	  verschillende	  media.	  Daardoor	  zal	  ook	  de	  kritiek	  in	  Een	  spul	  van	  Sinnen,	  

zelfs	  als	  het	  dateerde	  van	  de	  jaren	  1530,	  nieuwe	  betekenissen	  hebben	  gekregen	  in	  de	  periode	  

van	  de	  Doleantie.	  	  

	  

                                                 
135	  Spies,	  'Lastige	  Amsterdammers',	  4.	  	  
136	  Over	  de	  vermeende	  reformatorische	  sympathieën	  van	  Cornelis	  Anthonisz:	  Veldman,	  'Religious	  propaganda',	  139-‐
143;	  Carasso-‐Kok,	  'Ter	  ere	  van	  God',	  444-‐446;	  Armstrong,	  The	  moralizing	  prints	  of	  Cornelis	  Anthonisz.	  
137	  De	  auteur	  van	  Heijmelic	  Lijden	  zinspeelt	  op	  een	  aantal	  graanhandelaren	  dat	  een	  uitvoerverbod	  probeert	  te	  
ontlopen.	  De	  bode	  van	  Sulck	  Veel	  in	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  heet	  Voorcoop.	  
138	  Tracy,	  'Habsburg	  grain	  policy';	  Van	  Dixhoorn,	  'The	  grain	  issue	  of	  1565-‐1566',	  179-‐181.	  
139	  Van	  Dixhoorn,	  'The	  grain	  issue	  of	  1565-‐1566',	  171-‐173.	  
140	  Ibidem,	  202-‐203.	  	  
141	  Het	  papier	  waarop	  het	  toneelstuk	  is	  geschreven,	  werd	  tussen	  1560	  en	  1574	  geproduceerd.	  Bloemendal,	  'Inleiding'	  
in	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  Stadt,	  18.	  
142	  Het	  stuk	  verwijst	  vaak	  naar	  de	  niet-‐lokale	  achtergrond	  van	  de	  burgemeesters:	  Een	  Spul	  van	  Sinnen	  van	  den	  Siecke	  
Stadt,	  r.	  658,	  r.	  697,	  r.	  940-‐945.	  De	  Boelen-‐Heijnenmaagschap	  liet	  zich	  erop	  voorstaan	  dat	  zij	  wel	  behoorden	  tot	  de	  
oudste	  inwoners	  van	  de	  stad.	  
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Conclusie	  

	  

In	  Amsterdam	  bestond	  in	  de	  jaren	  voorafgaand	  aan	  de	  Opstand	  een	  gapend	  gat	  tussen	  idealen	  en	  

werkelijkheid.	  Principes	  als	  eendracht	  en	  harmonie	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  noties	  over	  

openbaarmaking	  en	  publieke	  kritiek	  werden	  in	  toenemende	  mate	  doorbroken	  door	  

tegengestelde	  religieuze,	  sociale,	  politieke	  en	  economische	  belangen.	  In	  Amsterdam	  leidden	  deze	  

belangenconflicten	  tot	  het	  ontstaan	  van	  twee	  partijen	  die	  elkaar	  hartstochtelijk	  bestreden	  en	  dat	  

de	  komende	  twintig	  jaar	  zouden	  blijven	  doen:	  de	  katholieke	  stadsregering,	  gesteund	  door	  de	  

centrale	  regering,	  en	  een	  religieus	  gematigde	  economische	  elite,	  die	  deels	  zou	  opgaan	  in	  de	  

groep	  ballingen	  en	  gereformeerden.	  In	  de	  strijd	  tussen	  de	  twee	  partijen	  stonden	  bestuurlijke	  en	  

religieuze	  verhoudingen	  centraal.	  In	  toenemende	  mate	  vochten	  zij	  deze	  strijd	  publiekelijk	  uit.	  De	  

realiteit	  bleek	  hardnekkiger	  dan	  de	  ideologische	  bezwaren	  tegen	  het	  betrekken	  van	  een	  breder	  

publiek	  bij	  de	  conflicten.	  Het	  verbreken	  van	  de	  impliciete	  normen	  van	  de	  stedelijke	  ideologie	  

werd	  gerechtvaardigd	  door	  opnieuw	  te	  wijzen	  naar	  dezelfde	  ideologie.	  Als	  hieraan	  werd	  

getornd,	  als	  eendracht	  en	  het	  algemeen	  belang	  in	  gevaar	  waren,	  was	  kritiek	  tot	  op	  een	  bepaalde	  

hoogte	  geoorloofd;	  dan	  heiligde	  het	  doel	  de	  middelen.	  

Vooral	  de	  tegenstanders	  van	  het	  stadsbestuur	  aarzelden	  niet	  om	  openlijk	  hun	  kritiek	  te	  

uiten	  -‐	  in	  de	  Doleantie,	  die	  zelf	  ook	  weer	  onderwerp	  werd	  van	  gesprek,	  maar	  ook	  via	  

rederijkerstoneel	  en	  andere	  media.	  Deze	  uitingen	  overlapten	  weer	  met	  protestantse	  dissidente	  

literatuur	  en	  humanistische	  debatten	  en	  sloten	  aan	  bij	  een	  bestaande	  en	  zich	  uitbouwende	  

traditie	  van	  publieke	  kritiek.	  Deze	  traditie	  werd	  in	  de	  periode	  vlak	  voor	  en	  na	  de	  beeldenstorm	  

steeds	  verder	  opgerekt,	  zo	  zal	  blijken	  uit	  het	  volgende	  hoofdstuk.	  Zo	  werden	  petities	  

bijvoorbeeld	  steeds	  vaker	  ingezet	  als	  publiek	  protestinstrument.	  De	  Doleantie	  zou	  een	  van	  de	  

voorlopers	  blijken	  van	  deze	  ontwikkeling.	  	  

Door	  haar	  positie	  in	  de	  stedelijke	  samenleving	  als	  culturele	  en	  economische	  elite	  had	  de	  

Boelen-‐Heijnenmaagschap	  bij	  uitstek	  toegang	  tot	  de	  informatie-‐infrastructuur	  en	  kon	  zij	  een	  

aantal	  media	  beheersen.	  In	  theorie	  was	  de	  toegang	  van	  de	  stadsregering	  tot	  het	  publieke	  debat	  

even	  groot,	  zo	  niet	  groter.	  Maar	  als	  belichaming	  van	  het	  officiële	  discours	  koesterden	  de	  

autoriteiten	  de	  normen	  van	  geheimhouding.	  Het	  recht	  om	  van	  politieke	  ontwikkelingen	  en	  

nieuws	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  werd	  door	  hen	  betwist:	  politieke	  en	  religieuze	  discussie	  kon	  

immers	  de	  eenheid	  in	  de	  stad	  ondermijnen.	  Maar	  uit	  hun	  wanhopige	  pogingen	  het	  debat	  te	  

beteugelen	  blijkt	  de	  macht	  die	  zij	  toekenden	  aan	  publieke	  uitingen	  van	  kritiek.	  

	   Dit	  was	  dus	  de	  stand	  van	  zaken	  vlak	  voordat	  in	  1566	  de	  vlam	  in	  pan	  zou	  slaan:	  een	  intern	  

verscheurde	  stad,	  een	  ideologie	  onder	  druk	  en	  een	  media-‐infrastructuur	  die	  steeds	  meer	  barsten	  
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vertoonde,	  waardoor	  politieke	  en	  religieuze	  conflicten	  op	  straat	  kwamen	  te	  liggen.	  En	  hoewel	  

niemand	  in	  1564	  kon	  voorzien	  wat	  er	  ruim	  twee	  jaar	  later	  zou	  gebeuren,	  bleken	  de	  parameters	  

die	  in	  deze	  periode	  werden	  vastgesteld	  uiteindelijk	  bepalend	  voor	  het	  verdere	  verloop	  van	  de	  

gebeurtenissen.	  

	  

	  

	  
	  

	  




