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Hoofdstuk	  2	  
Een	  ‘open’	  publiek	  debat	  tijdens	  de	  Troebelen	  (1566-1567)	  

	  

Op	  6	  april	  1566	  riep	  de	  stadssecretaris	  een	  ordonnantie	  af	  van	  de	  pui	  van	  het	  Amsterdamse	  

stadhuis.	  Het	  plakkaat,	  opgesteld	  op	  naam	  van	  landvoogdes	  Margaretha	  van	  Parma,	  

waarschuwde	  voor	  de	  verspreiding	  van	  talloze	  schandalige	  boekjes	  en	  briefjes	  vol	  laster	  en	  

onwaarheden.	  Deze	  handgeschreven	  en	  gedrukte	  biljetten	  dienden	  om	  tot	  oproer	  op	  te	  wekken,	  

en	  de	  verspreiding	  ervan	  moest	  direct	  worden	  gestopt.1	  Dat	  Margaretha	  de	  pamfletten	  en	  

publicaties	  een	  halt	  probeerde	  toe	  te	  roepen,	  was	  begrijpelijk:	  de	  boekjes	  vielen	  het	  

antiketterijbeleid	  van	  het	  centrale	  gezag	  hard	  aan.	  Ze	  pasten	  binnen	  een	  stroom	  van	  kritische	  

publicaties	  die	  sinds	  een	  half	  jaar	  op	  gang	  was	  gekomen:	  handgeschreven	  en	  gedrukte	  

pamfletten,	  maar	  ook	  spotprenten	  op	  de	  geestelijkheid	  en	  de	  inquisitie.2	  	  

De	  hausse	  aan	  propaganda	  volgde	  op	  de	  brieven	  uit	  ‘het	  bos	  van	  Segovia’,	  waarin	  Filips	  

in	  oktober	  1565	  liet	  weten	  onverminderd	  door	  te	  gaan	  met	  de	  vervolging	  van	  ketters.3	  Daarmee	  

maakte	  hij	  een	  einde	  aan	  de	  hoopvolle	  verwachtingen	  van	  de	  Liga	  der	  edelen,	  die	  zich	  inzette	  

voor	  een	  milder	  beleid	  ten	  opzichte	  van	  protestanten.4	  Direct	  na	  de	  Segoviabrieven	  richtte	  een	  

groep	  lagere	  edelen	  onder	  leiding	  van	  Hendrik	  van	  Brederode	  het	  Verbond	  op.	  Het	  

bondgenootschap	  was	  waarschijnlijk	  verantwoordelijk	  voor	  de	  stroom	  aan	  dissidente	  

publicaties.	  Op	  5	  april	  boden	  de	  leden	  van	  het	  Verbond	  in	  Brussel	  onder	  grote	  belangstelling	  een	  

petitie	  aan	  Margaretha	  van	  Parma.	  In	  de	  petitie,	  die	  bekend	  is	  komen	  te	  staan	  als	  het	  

Smeekschrift	  der	  Edelen,	  riep	  het	  Verbond	  op	  tot	  afschaffing	  van	  de	  ketterijplakkaten.5	  	  

Het	  Smeekschrift	  vormde	  de	  voorlopige	  apotheose	  van	  de	  publiciteitscampagne.	  

Duizenden	  pamfletten	  met	  de	  oproep	  het	  initiatief	  te	  steunen	  waren	  verspreid	  op	  straat	  en	  

opgehangen	  aan	  publieke	  gebouwen.6	  Het	  waren	  deze	  of	  soortgelijke	  pamfletten	  waarop	  de	  

ordonnantie	  doelde	  en	  niet	  op	  kopieën	  van	  het	  Smeekschrift	  zelf.	  Het	  plakkaat	  werd	  immers	  

slechts	  een	  dag	  na	  de	  overhandiging	  van	  de	  petitie	  afgeroepen	  en	  moet	  eerder	  zijn	  opgesteld	  en	  

verstuurd.	  Maar	  het	  zou	  niet	  lang	  duren	  voordat	  ook	  gedrukte	  exemplaren	  van	  het	  Smeekschrift	  

circuleerden	  in	  de	  steden.	  De	  petitie	  en	  de	  daaropvolgende	  toezegging	  van	  Margaretha	  dat	  de	  

vervolging	  van	  ketters	  tijdelijk	  zou	  worden	  opgeschort,	  brachten	  een	  nieuwe	  golf	  aan	  publicaties	  

                                                 
1	  Keurboek	  F,	  6	  april	  1566,	  f.	  205-‐205v.	  	  
2	  Zie	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  41,	  noot	  114.	  
3	  Voor	  de	  rol	  van	  de	  edelen	  bij	  het	  ontstaan	  van	  de	  Opstand:	  Van	  Nierop,	  'The	  nobles	  and	  the	  Revolt'.	  Over	  de	  
campagne	  van	  de	  Liga	  tegen	  Granvelle:	  Geevers,	  Gevallen	  vazallen,	  hoofdstuk	  4.	  Over	  de	  brieven	  van	  Segovia:	  Geevers,	  
Gevallen	  vazallen,	  140-‐141.	  Kort	  na	  de	  tweede	  brief	  uit	  1563	  dienden	  Egmont,	  Horn	  en	  Oranje	  een	  petitie	  in	  aan	  zowel	  
Margaretha	  als	  de	  koning,	  waarin	  zij	  opriepen	  de	  Staten-‐Generaal	  bij	  elkaar	  te	  roepen.	  Geevers,	  Gevallen	  vazallen,	  103.	  
4	  Hierover:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  42.	  
5	  Bor,	  Oorsprongk	  1,	  58-‐60;	  Te	  Water,	  Historie	  van	  het	  verbond,	  1-‐13.	  
6	  In	  Antwerpen,	  Valenciennes,	  en	  Tournai	  werden	  ongeveer	  vijfduizend	  schotschriften	  verspreid	  waarin	  de	  burgers	  
werd	  opgeroepen	  om	  het	  initiatief	  van	  het	  Verbond	  te	  steunen.	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  121;	  Duke,	  'Posters,	  
pamphlets	  and	  prints',	  176-‐177.	  
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op	  gang.7	  In	  het	  ‘Wonderjaar’	  1566	  verscheen	  meer	  drukwerk	  in	  de	  Nederlanden	  dan	  in	  enig	  

ander	  jaar	  in	  de	  periode	  1541-‐1600.8	  Ook	  in	  Amsterdam	  werden	  na	  de	  aanbieding	  van	  het	  

Smeekschrift	  opnieuw	  talloze	  briefjes	  en	  pamfletten	  gestrooid.9	  

Dit	  hoofdstuk	  laat	  zien	  hoe	  tijdens	  de	  troebelen	  een	  ongekend	  open	  publiek	  debat	  kon	  

ontstaan.	  Politiek	  belandde	  steeds	  meer	  op	  straat.	  De	  burgemeesters	  konden	  hier	  nauwelijks	  iets	  

tegen	  uitrichten:	  zij	  raakten	  de	  macht	  over	  de	  media	  en	  informatiekanalen	  vrijwel	  geheel	  kwijt.	  

De	  hervormingsgezinde	  en	  de	  gematigde	  leden	  van	  de	  Boelen-‐Heijnenclan	  kregen	  in	  het	  

publieke	  debat	  een	  steeds	  belangrijker	  rol.	  Door	  de	  veranderde	  machtsverhoudingen	  konden	  zij	  

zich	  een	  steeds	  belangrijkere	  plek	  toe-‐eigenen	  in	  het	  politieke	  en	  publieke	  domein.	  Zo	  eisten	  ze	  

niet	  alleen	  een	  aandeel	  op	  in	  de	  besluitvorming,	  maar	  kregen	  ze	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  

openbaarmaken	  van	  het	  beleid.	  Ze	  waren	  aanwezig	  bij	  publieke	  afkondigingen	  en	  waren	  

verantwoordelijk	  voor	  een	  bredere	  circulatie	  van	  handgeschreven	  afschriften	  van	  keuren,	  

verdragen,	  ordonnanties	  en	  plakkaten.	  Deze	  afschriften	  pasten	  binnen	  een	  traditie	  van	  

handschriftelijke	  publicatie	  en	  waren	  nauw	  verbonden	  aan	  gedrukte	  pamfletten	  uit	  deze	  

periode.	  

Ook	  gebruikten	  de	  gereformeerden	  petities	  om	  een	  breed	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  de	  

sociale	  en	  religieuze	  conflicten.	  Hiermee	  sloten	  de	  Amsterdamse	  gereformeerde	  protestanten	  

aan	  bij	  het	  landelijke	  publieke	  verzet.10	  De	  legale	  status	  van	  deze	  media	  speelde	  een	  belangrijke	  

rol	  bij	  de	  keuze	  van	  de	  gereformeerden	  voor	  deze	  communicatievormen.	  Tegelijkertijd	  

gebruikten	  zij	  in	  samenwerking	  met	  de	  stadsbevolking	  (dreiging	  met)	  oproer	  om	  de	  legale	  

communicatievormen	  kracht	  bij	  te	  zetten.	  Zij	  toonden	  grote	  bereidwilligheid	  om	  de	  

Amsterdamse	  stadsbevolking	  te	  betrekken	  in	  het	  debat.	  Delen	  van	  de	  bevolking	  die	  voorheen	  

nauwelijks	  een	  publieke	  stem	  hadden,	  konden	  zich	  nu	  duidelijk	  laten	  horen.	  Publieke	  media	  en	  

politiek	  waren	  zichtbaarder	  dan	  ooit	  tevoren	  met	  elkaar	  verbonden.	  

	  

Toe-eigening	  van	  het	  politieke	  en	  publieke	  domein	  

	  

De	  gereformeerde	  protestanten	  in	  Amsterdam	  eisten	  tijdens	  de	  ‘troebelen’	  demonstratief	  hun	  

plek	  op	  in	  het	  publieke	  en	  politieke	  domein.	  De	  radicale	  verschuiving	  in	  de	  religieuze	  en	  

politieke	  verhoudingen	  in	  de	  steden	  en	  gewesten	  van	  de	  Nederlanden	  tijdens	  het	  ‘Wonderjaar’	  

1566	  maakte	  die	  toe-‐eigening	  mogelijk.	  Margaretha	  voelde	  zich	  door	  het	  Smeekschrift	  zodanig	  

                                                 
7	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  4-‐11.	  Volgens	  Geurts	  speelde	  Lodewijk	  van	  Nassau,	  de	  broer	  van	  
Willem	  van	  Oranje,	  een	  belangrijke	  rol	  in	  deze	  campagne,	  net	  als	  predikant	  en	  publicist	  Fransiscus	  Junius	  en	  Gillis	  le	  
Clercq.	  De	  laatste	  trad	  regelmatig	  op	  als	  bemiddelaar	  tussen	  de	  edelen	  en	  de	  calvinisten.	  
8	  Duke,	  'Posters,	  pamphlets	  and	  prints',	  158.	  
9	  Hierover	  zijn	  ‘geresen	  en	  gevolcht	  veel	  pasquillen	  ende	  famuese	  liedekens,	  schampige	  en	  marieuse	  geschriften	  die	  de	  
oude	  Catholycke	  religie	  ende	  de	  Conincklyke	  Majesteyt	  contrarie	  waren.’	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  532.	  
10	  Zie	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  41-‐43.	  



 55 

onder	  druk	  gezet	  dat	  zij	  de	  ketterijplakkaten	  tijdelijk	  opschortte.	  Nu	  het	  gevaar	  voor	  vervolging	  

leek	  te	  zijn	  geweken,	  durfden	  aanhangers	  van	  de	  protestbeweging	  zich	  steeds	  openlijker	  te	  

tonen.	  Op	  veel	  plekken	  vonden	  openluchtpreken	  plaats,	  waar	  duizenden	  nieuwsgierigen	  op	  

afkwamen.	  	  

De	  bestaande	  traditie	  van	  verzet	  werd	  door	  het	  Verbond	  der	  edelen	  op	  ingenieuze	  wijze	  

ingezet	  en	  een	  publieke	  volksbeweging	  ontstond.	  In	  korte	  tijd	  en	  met	  groot	  succes	  ontwikkelde	  

het	  Verbond	  een	  groepsidentiteit	  die	  was	  gebaseerd	  op	  het	  oorspronkelijk	  tegen	  de	  leden	  

gerichte	  scheldwoord	  ‘gueux’,	  oftewel	  bedelaar.	  De	  leden	  van	  het	  verbond	  eigenden	  zich	  deze	  

naam	  toe	  en	  creëerden	  een	  specifieke	  beeldtaal	  door	  zich	  te	  kleden	  in	  bedelaarspijen	  en	  

bedelnappen	  en	  bedelaarspenningen	  te	  dragen.	  De	  geuzensymboliek	  was	  bij	  uitstek	  geschikt	  

voor	  het	  uitdragen	  van	  de	  dubbelzinnige	  kritiek	  die	  ook	  de	  Liga	  der	  edelen	  al	  kenmerkte.	  Aan	  de	  

ene	  kant	  toonden	  de	  leden	  van	  het	  Verbond	  zich	  trouw	  aan	  de	  koning	  ‘tot	  aan	  de	  bedelzak’	  en	  

richten	  zij	  zich	  tegen	  buitenstaanders,	  de	  raadgevers	  van	  de	  koning.	  Tegelijkertijd	  stond	  de	  

symboliek	  bol	  van	  de	  dissidente	  boodschappen:	  de	  spreuk	  kon	  bijvoorbeeld	  ook	  worden	  gezien	  

als	  verwijzing	  naar	  het	  beleid	  van	  de	  koning,	  waardoor	  het	  land	  in	  armoede	  zou	  vervallen.11	  Al	  

snel	  werden	  alle	  sympathisanten	  van	  de	  kerkelijke	  en	  politieke	  oppositie	  geuzen	  genoemd.	  Zij	  

domineerden	  met	  hun	  symbolen	  en	  rituelen	  een	  tijdlang	  het	  publieke	  domein.	  Overal	  klonk	  de	  

leuze	  ‘Vive	  les	  Geux’,	  en	  de	  geuzenparafernalia	  waren	  een	  doorslaand	  commercieel	  succes.12	  

Ook	  in	  Amsterdam	  kon	  de	  protestbeweging	  op	  brede	  steun	  rekenen	  en	  eigenden	  

sympathisanten	  zich	  demonstratief	  de	  publieke	  en	  politieke	  ruimte	  toe.	  Door	  publiekelijk	  de	  

geuzenparafernalia	  te	  tonen,	  toonden	  de	  Amsterdamse	  sympathisanten	  hun	  steun	  aan	  de	  

protestbeweging.	  Zo	  brachten	  de	  schutters	  tijdens	  de	  triomfantelijke	  binnenkomst	  van	  de	  

predikant	  Jan	  Arentsz	  op	  21	  augustus	  een	  dronk	  uit	  met	  een	  bedelaarsnap.13	  De	  

geuzensymbolen	  vonden	  zelfs	  hun	  weg	  naar	  het	  politieke	  centrum	  van	  de	  stad.	  Harpert	  Jansz	  

droeg	  zijn	  geuzenpenning	  in	  het	  stadhuis,	  waar	  hij	  als	  procureur	  regelmatig	  moest	  zijn.	  Ook	  een	  

bedelnapje	  dat	  door	  de	  secretaris	  van	  Brederode	  aan	  zijn	  hoed	  was	  gehangen,	  nam	  Harpert	  

Jansz	  mee.14	  	  

De	  gereformeerde	  protestanten	  in	  Amsterdam	  organiseerden	  zich	  in	  snel	  tempo:	  een	  

kerkenraad	  werd	  opgezet	  naar	  calvinistisch	  model	  en	  een	  aantal	  actieve	  gereformeerden	  zette	  

zich	  in	  voor	  het	  organiseren	  van	  openluchtpreken	  in	  de	  omgeving	  van	  Amsterdam.	  Tot	  dusver	  

bestonden	  alleen	  zogeheten	  conventikels,	  kleine	  groepen	  gelovigen	  die	  bij	  elkaar	  kwamen	  om	  de	  

                                                 
11	  Voor	  een	  analyse	  van	  de	  veelgelaagde	  geuzensymboliek	  zie:	  Van	  Nierop,	  'Edelman,	  bedelman'.	  Zie	  ook:	  Duke,	  
'Dissident	  propaganda'.	  
12	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  Hoofdstuk	  2;	  Van	  Nierop,	  'Edelman,	  bedelman',	  2.	  
13	  Van	  Biesten,	  ‘Anteykeningen’,	  534-‐535.	  
14	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  16-‐17.	  
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Bijbel	  te	  lezen,	  psalmen	  te	  zingen,	  te	  bidden	  en	  ervaringen	  te	  delen.15	  De	  gereformeerde	  kerk	  in	  

Emden	  fungeerde	  als	  ‘moederkerk’.16	  Slechts	  een	  klein	  deel	  van	  de	  bevolking	  was	  bij	  aanvang	  

van	  de	  Opstand	  overtuigd	  gereformeerd.	  Het	  merendeel	  van	  de	  burgers	  was	  net	  als	  in	  andere	  

steden	  en	  gewesten	  vermoedelijk	  (gematigd)	  katholiek.17	  

Op	  31	  juli	  preekte	  predikant	  Jan	  Arentsz	  voor	  het	  eerst	  drie	  uur	  lang	  op	  de	  Rietvink,	  net	  

buiten	  de	  jurisdictie	  van	  de	  stad,	  voor	  een	  gehoor	  van	  duizenden	  nieuwsgierigen.18	  Indirect	  

kregen	  de	  Amsterdamse	  gereformeerden	  door	  de	  hagenpreken	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  

politieke	  besluitvorming.	  Een	  paar	  dagen	  na	  de	  eerste	  preek	  stuurden	  de	  burgemeesters	  de	  

schutterijen	  naar	  de	  poorten	  om	  burgers	  tegen	  te	  houden	  die	  de	  tweede	  preek	  wilden	  bijwonen.	  

De	  schutters	  weigerden	  echter	  de	  wapens	  op	  te	  nemen	  tegen	  hun	  medepoorters,	  vrienden	  en	  

familieleden.	  Met	  die	  weigering	  veranderde	  de	  politieke	  situatie.	  De	  burgemeesters	  waren	  

afhankelijk	  van	  de	  schutterijen,	  de	  enige	  bewapende	  troepenmacht	  binnen	  de	  stadsmuren,	  voor	  

het	  bewaken	  van	  de	  orde.	  Daardoor	  waren	  zij	  gedwongen	  te	  onderhandelen	  met	  de	  protestantse	  

groeperingen,	  die	  nu	  effectief	  onder	  bescherming	  stonden	  van	  de	  schutterijen.19	  De	  

burgemeesters	  konden	  niet	  langer	  volhouden	  dat	  zij	  de	  aangewezen	  personen	  waren	  om	  de	  

eendracht	  te	  bewaren.	  De	  schutters	  stapten	  in	  het	  vacuüm	  als	  de	  ware	  representanten	  van	  de	  

stadsbevolking.20	  	  

De	  positie	  van	  de	  schutterijen	  werd	  nog	  eens	  versterkt	  nadat	  op	  23	  augustus	  1566	  de	  

beeldenstorm	  Amsterdam	  bereikte.	  Een	  grote	  menigte	  vernietigde	  op	  die	  dag	  de	  religieuze	  

artefacten	  en	  kostbaarheden	  in	  de	  Oude	  Kerk,	  nadat	  nieuws	  over	  de	  beeldenstorm	  in	  

Antwerpen,	  een	  paar	  dagen	  eerder,	  de	  stad	  bereikte.	  De	  schout	  trachtte	  de	  beeldenstormers	  in	  

de	  Oude	  Kerk	  tegen	  te	  houden,	  maar	  hij	  werd	  door	  een	  woedende	  menigte	  weggejaagd.	  

Plundering	  van	  de	  Nieuwe	  Kerk	  kon	  net	  worden	  voorkomen.	  Uiteindelijk	  waren	  het	  de	  schutters	  

die	  het	  volk	  tot	  bedaren	  wisten	  te	  brengen.21	  Direct	  na	  de	  beeldenstorm	  stelden	  drie	  

vooraanstaande	  burgers,	  Adriaen	  Pauw,	  Egbert	  Roelofsz	  en	  Arent	  Bouwer,	  op	  verzoek	  van	  de	  

burgemeesters	  een	  verdrag	  op	  om	  de	  rust	  in	  de	  stad	  te	  herstellen.	  Dat	  verdrag,	  dat	  op	  26	  

                                                 
15	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  453;	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  115;	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  
Revolt,	  80.	  	  
16	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  78-‐79.	  In	  1558	  verzochten	  de	  ‘broederen’	  van	  Amsterdam	  aan	  de	  Emdense	  
kerk	  of	  zij	  een	  predikant	  kon	  sturen.	  Deze	  predikant	  werd	  Nicolaus	  Carineus.	  Datzelfde	  jaar	  nog	  werd	  hij	  op	  verzoek	  
van	  de	  gereformeerden	  vervangen	  door	  mandenmaker	  Jan	  Arentsz,	  die	  als	  predikant	  voor	  heel	  Holland	  werd	  
aangesteld.	  Cornelis	  Cooltuyn,	  een	  predikant	  uit	  Alkmaar	  die	  zich	  in	  Emden	  had	  gevestigd,	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  
als	  tussenpersoon	  tussen	  de	  gemeenten	  en	  de	  Kerk	  van	  Emden.	  Tijdens	  de	  hoogtijdagen	  van	  de	  hagenpreken	  in	  1566	  
schreven	  de	  Amsterdamse	  gereformeerden	  aan	  Cooltuyn	  of	  hij	  nog	  meer	  predikanten	  kon	  sturen:	  Reael	  bij	  Brandt,	  
334.	  
17	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt;	  Marnef,	  Antwerp	  in	  the	  age	  of	  Reformation;	  Woltjer,	  'Political	  moderates	  and	  religious	  
moderates';	  Benedict,	  Christ's	  churches	  purely	  reformed.	  
18	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  454.	  
19	  Res.	  Vr.,	  6	  augustus	  1566,	  f.	  20v.	  
20	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  458-‐459;	  Van	  Nierop,	  'A	  tale	  of	  two	  brothers';	  Knevel,	  Burgers	  in	  het	  
geweer,	  69-‐70.	  
21	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  23	  augustus	  1566,	  f.	  231;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  17.	  
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augustus	  werd	  afgeroepen,	  bepaalde	  onder	  meer	  dat	  uit	  de	  overlieden	  van	  de	  drie	  schutterijen	  

zes	  opperkapiteins	  gekozen	  dienden	  te	  worden.	  Zij	  moesten	  bemiddelen	  tussen	  het	  stadsbestuur	  

en	  de	  protestanten.22	  Het	  merendeel	  van	  de	  zes	  sympathiseerde	  met	  de	  gereformeerde	  

protestanten.23	  In	  de	  daaropvolgende	  periode	  werd	  vrijwel	  geen	  enkel	  politiek	  besluit	  genomen	  

zonder	  dat	  de	  opperkapiteins	  –	  en	  via	  hen	  de	  Amsterdamse	  gereformeerden	  –	  daarin	  werden	  

gekend.	  De	  prominente	  aanwezigheid	  van	  buitenstaanders	  in	  het	  voorheen	  gesloten	  politieke	  

domein	  beperkte	  zich	  overigens	  niet	  alleen	  tot	  de	  opperkapiteins.	  Ook	  andere	  afgevaardigden	  

van	  de	  schutters	  en	  de	  gilden	  waren	  regelmatig	  aanwezig	  bij	  de	  vroedschapvergaderingen.24	  

De	  beeldenstorm	  versnelde	  het	  proces	  van	  toe-‐eigening	  van	  de	  sacrale	  en	  publieke	  

ruimte	  door	  de	  gereformeerde	  protestanten,	  een	  proces	  dat	  met	  de	  hagenpreken	  in	  gang	  was	  

gezet.25	  Het	  vernielen	  van	  beelden	  en	  altaren	  was	  een	  publieke	  daad	  van	  zuivering.	  De	  

protestanten	  waren	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  heilige	  niet	  aanwezig	  was	  in	  voorstellingen	  of	  

beelden,	  maar	  alleen	  in	  de	  Heilige	  Schrift.	  De	  afkeer	  van	  de	  hervormingsgezinden	  richtte	  zich	  al	  

vanaf	  de	  jaren	  twintig	  en	  dertig	  tegen	  het	  vereren	  van	  beelden,	  dat	  zij	  als	  volksverlakkerij	  en	  

bijgeloof	  beschouwden.26	  Ook	  weerzin	  tegen	  de	  vermeende	  zelfverrijking	  van	  de	  geestelijkheid	  

speelde	  een	  rol.	  Weyn	  Ockersdr,	  een	  welgestelde	  koopmansvrouw,	  gooide	  volgens	  de	  

overlevering	  haar	  schoen	  tegen	  het	  altaar	  van	  de	  impopulaire	  kapelaan	  Simon	  Slecht.	  Over	  hem	  

ging	  het	  verhaal	  dat	  hij	  een	  door	  hem	  opgerichte	  zusterschap	  gebruikte	  om	  er	  zelf	  beter	  van	  te	  

worden.27	  Maar	  de	  plunderingen	  werden	  mogelijk	  ook	  ingegeven	  door	  een	  meer	  pragmatische	  

vorm	  van	  toe-‐eigening:	  de	  gereformeerde	  protestanten	  hadden	  grote	  behoefte	  aan	  een	  eigen	  

kerkgebouw.	  Zo	  was	  het	  geen	  toeval	  dat	  de	  Minderbroederkerk	  slechts	  een	  paar	  dagen	  na	  de	  

beeldenstorm	  in	  het	  Kartuizerklooster	  en	  het	  Minderbroederklooster	  in	  september	  werd	  

toegewezen	  aan	  de	  protestanten.28	  Van	  Biesten	  veronderstelde	  dat	  een	  aantal	  rijke	  protestanten	  

arme	  Amsterdammers	  omkocht	  om	  de	  kloosters	  te	  plunderen.29	  Hoewel	  niet	  duidelijk	  is	  of	  Van	  

Biesten	  gelijk	  had,	  is	  van	  andere	  steden	  en	  dorpen	  wel	  bekend	  dat	  de	  ‘spontane’	  beeldenstormen	  

werden	  aangestuurd	  door	  leiders	  van	  de	  protestante	  gemeenten.30	  

                                                 
22	  Res.	  Vr.,	  26	  augustus	  1566,	  f.	  26v-‐27.	  Op	  27	  augustus	  werden	  als	  zes	  opperkapiteins	  benoemd:	  Adriaen	  Pauw	  en	  
Andries	  Boelen	  namens	  de	  Kloveniersschutters,	  Herman	  Rodenburgh	  en	  Claes	  Reyersz	  namens	  de	  Voetboogschutters,	  
en	  Jan	  Bethsz	  Rodenburgh	  en	  Arent	  Cornelisz	  Cool	  namens	  de	  Handboogschutterij.	  Boelen	  werd	  later	  vervangen	  door	  
Reinier	  Simonsz	  van	  Neck:	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  3.	  
23	  Knevel,	  Burgers	  in	  het	  geweer,	  69-‐70;	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  461-‐463.	  	  
24	  Op	  25	  juli	  ontbood	  de	  magistraat	  de	  overlieden	  van	  de	  drie	  schutterijen	  en	  ‘anderen	  van	  de	  ghilden’	  om	  te	  
overleggen.	  Res.	  Vr.,	  25	  juli	  1566,	  f.	  20.	  	  
25	  Om	  onrust	  te	  voorkomen	  weigerden	  de	  burgemeesters	  bijvoorbeeld	  tijdens	  de	  periode	  van	  de	  openluchtpreken	  een	  
verzoek	  van	  de	  minderbroeders	  om	  een	  priester	  alle	  dagen	  te	  laten	  preken.	  Res.	  Vr.,	  16	  augustus	  1566,	  f.	  24v.	  In	  het	  
eerste	  akkoord	  met	  de	  protestanten	  werden	  priesters	  geboden	  voortaan	  zonder	  uiterlijk	  vertoon	  met	  het	  sacrament	  
over	  straat	  te	  gaan:	  Res.	  Vr.,	  26	  augustus	  1566,	  f.	  27.	  
26	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  93-‐94.	  
27	  Deen,	  ‘Adriaen	  Ockersdr.,	  Weyn	  Duijf’.	  
28	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  457-‐458.	  
29	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  537.	  
30	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  132-‐133.	  
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Deze	  tweede	  beeldenstorm	  van	  september	  leidde	  tot	  een	  nieuwe	  overeenkomst	  die	  de	  

gereformeerde	  godsdienst	  een	  nog	  zichtbaarder	  plaats	  gaf	  in	  de	  stedelijke	  samenleving.	  De	  

katholieke	  godsdienst	  werd	  nu	  vrijwel	  geheel	  uit	  het	  straatbeeld	  verdrongen.	  Protestantse	  

doden	  mochten	  begraven	  worden	  in	  de	  stad.	  Voortaan	  luidden	  de	  klokken	  ook	  na	  de	  dood	  van	  

gereformeerde	  Amsterdammers.31	  Doordat	  het	  censuurbeleid	  van	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  

nauwelijks	  meer	  iets	  voorstelde,	  klonken	  ongestraft	  op	  straat	  en	  in	  de	  kerken	  psalmen	  en	  

protestantsgezinde	  liedjes.32	  Hoewel	  de	  katholieke	  diensten	  naar	  aanleiding	  van	  het	  verdrag	  

werden	  hervat,	  raakte	  de	  gevestigde	  Kerk	  haar	  monopolie	  als	  stedelijke	  godsdienst	  kwijt.	  Zo	  

schortten	  de	  burgemeesters	  tijdelijk	  de	  processies	  op	  om	  geen	  onnodige	  onrust	  op	  te	  wekken.33	  

Uiteindelijk	  genoten	  de	  Amsterdamse	  gereformeerde	  protestanten	  een	  tijdlang	  volledige	  

godsdienstvrijheid,	  net	  als	  protestanten	  in	  een	  aantal	  andere	  steden.34	  Die	  vrijheid	  culmineerde	  

in	  december	  1566	  in	  de	  eerste	  avondmaalsviering,	  die	  plaatsvond	  in	  de	  Minderbroederkerk.35	  	  

De	  katholieke	  autoriteiten	  hadden	  nauwelijks	  een	  weerwoord	  op	  het	  publieke	  geweld	  

van	  de	  gereformeerden.	  De	  burgemeesters	  probeerden	  wel	  de	  viering	  af	  te	  gelasten	  door	  de	  

toegang	  tot	  de	  stad	  te	  beperken,	  maar	  dat	  plan	  mislukte.36	  Vervolgens	  trachtten	  zij	  de	  

avondmaalsviering	  te	  verstoren	  door	  een	  aantal	  schuitvoerders	  in	  te	  huren	  die	  tijdens	  de	  

ceremonie	  schunnige	  liedjes	  zongen.	  Maar	  ook	  deze	  poging	  had	  niet	  het	  gewenste	  resultaat:	  toen	  

de	  gereformeerde	  protestanten	  de	  schuitvoerder	  vroegen	  te	  vertrekken,	  deden	  zij	  dat	  zonder	  

protest.37	  Het	  zwaartepunt	  van	  de	  strafvervolgingen	  kwam	  te	  liggen	  bij	  personen	  die	  de	  

openbare	  rust	  hadden	  verstoord	  door	  het	  plegen	  van	  publiek	  geweld	  of	  het	  bedreigen	  of	  

beledigen	  van	  het	  publieke	  gezag.	  De	  schout	  pakte	  opvallend	  veel	  personen	  op	  omdat	  ze	  

wachters	  van	  de	  stad	  hadden	  belasterd	  of	  aangevallen.	  De	  wachters	  waren	  vertegenwoordigers	  

van	  de	  magistraat,	  en	  door	  hen	  lastig	  te	  vallen,	  hadden	  deze	  personen	  ook	  hun	  stadsregering	  en	  

de	  algemene	  rust	  bedreigd.38	  

Net	  als	  in	  de	  voorgaande	  periode	  rechtvaardigden	  beide	  partijen	  hun	  handelingen	  en	  

posities	  door	  te	  wijzen	  naar	  de	  noodzaak	  van	  eendracht.	  Over	  en	  weer	  verweten	  zij	  elkaar	  

                                                 
31	  Het	  akkoord	  in	  zijn	  geheel	  bij:	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  vande	  Beroerte’,	  f.	  32v-‐35.	  	  
32	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  25	  september	  1566,	  f.	  231v.	  
33	  Res.	  Vr.,	  12	  maart	  1567,	  f.	  73.	  	  
34	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  460.	  
35	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  537-‐538.	  
36	  Res.	  Vr.,	  13	  en	  14	  december	  1566,	  f.	  44-‐45.	  	  
37	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  538.	  Volgens	  Van	  Biesten	  en	  de	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  werd	  uiteindelijk	  de	  
dienst	  wel	  degelijk	  verstoord,	  maar	  dan	  door	  de	  komst	  van	  Oranje.	  De	  laatste	  schreef	  dat	  sommige	  protestanten	  snel	  
wegvluchtten	  omdat	  het	  nachtmaal	  plaatsvond	  zonder	  Oranjes	  toestemming.	  ‘Dagverhaal’,	  16	  december	  1566,	  f.	  4.	  
Volgens	  Van	  Biesten	  vluchtten	  de	  geuzen	  de	  kerk	  uit	  door	  de	  kanonschoten	  die	  werden	  afgevuurd	  ter	  ere	  van	  Oranjes	  
komst:	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  539.	  Reael	  meldt	  alleen	  dat	  Oranje	  inderdaad	  die	  avond	  aankwam:	  Reael,	  ‘Een	  
warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  26.	  Zie	  ook:	  Pollmann,	  '"Hey	  ho,	  let	  the	  cup	  go	  round!"',	  308.	  
38	  Justitieboek	  568,	  Hendrick	  Jacobsz,	  f.	  8;	  Jacob	  Jansz,	  f.	  8v-‐9;	  Hendrick	  Goossens,	  f.	  8v-‐9;	  Lenert	  Pietersz,	  f.	  10v;	  Dirck	  
Jansz,	  f.10v;	  Jarick	  Jarichsz,	  f.	  11;	  Hilke	  IJges,	  f.	  11;	  Sijbout	  Reyntkens,	  f.	  11;	  Balthes	  Jansz,	  f.	  11v;	  Willem	  Dircksz,	  f.	  12-‐
12v;	  Albert	  Cornelisz,	  f.	  17-‐17v;	  Pieter	  IJsbrantsz,	  f.	  18v;	  Gijsbert	  Cornelisz,	  f.	  19v-‐20.	  
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onrust	  te	  veroorzaken.39	  In	  een	  remonstrantie	  die	  de	  gereformeerden	  indienden	  bij	  de	  

burgemeesters	  vlak	  voor	  de	  eerste	  preek	  buiten	  Amsterdam	  in	  juli	  1566,	  protesteerden	  zij	  

vooral	  tegen	  de	  beschuldiging	  dat	  de	  preken	  onenigheid	  zouden	  veroorzaken.	  De	  gereformeerde	  

protestanten	  nodigden	  de	  burgemeesters	  uit	  om	  te	  komen	  kijken,	  zodat	  ze	  zichzelf	  ervan	  konden	  

overtuigen	  dat	  zij	  niet	  tot	  oproer	  opriepen.	  Sterker	  nog,	  de	  indieners	  beschuldigden	  de	  

burgemeesters	  ervan	  zelf	  onrust	  te	  veroorzaken	  door	  hun	  weigering	  de	  protestanten	  de	  vrijheid	  

te	  gunnen	  hun	  godsdienst	  uit	  te	  oefenen.40	  De	  burgemeesters	  beschuldigden	  later	  op	  hun	  beurt	  

de	  opperkapiteins	  van	  de	  schutterijen	  van	  het	  opjutten	  van	  de	  bevolking.	  Volgens	  Pauw	  

verspreidden	  de	  burgemeesters	  dit	  gerucht	  over	  hem	  en	  de	  andere	  opperkapiteins.41	  

De	  gereformeerden	  en	  andere	  tegenstanders	  van	  de	  magistraat	  schuwden	  inderdaad	  

oproer	  als	  pressiemiddel	  niet.	  Deze	  vorm	  van	  collectieve	  actie	  werd	  vanaf	  de	  late	  Middeleeuwen	  

vaak	  aangegrepen	  door	  groepen	  mensen	  om	  politieke	  macht	  te	  verkrijgen	  en	  om	  zaken	  gedaan	  

te	  krijgen	  van	  de	  machthebbers.	  Vooral	  als	  de	  privileges	  en	  de	  stedelijke	  autonomie	  die	  de	  

privileges	  waarborgden	  in	  gevaar	  kwamen,	  voelden	  stadsbewoners	  zich	  gerechtvaardigd	  om	  in	  

opstand	  te	  komen.42	  In	  Amsterdam	  leidden	  vooral	  de	  aanhoudende	  geruchten	  dat	  de	  magistraat	  

samenspande	  met	  het	  centrale	  gezag	  om	  de	  gereformeerde	  protestanten	  te	  weren	  uit	  de	  stad	  tot	  

onrust.	  De	  angst	  was	  groot	  dat	  de	  burgemeesters	  ‘vreemde’	  troepen	  de	  stad	  zouden	  binnenlaten	  

om	  de	  orde	  te	  herstellen.	  Op	  dit	  punt	  vonden	  de	  protestanten	  veel	  gematigde	  en	  katholieke	  

Amsterdammers	  aan	  hun	  zijde.	  Dezen	  stonden	  niet	  per	  se	  vrijheid	  van	  godsdienst	  voor	  maar	  

vreesden	  wel	  voor	  de	  stedelijke	  vrijheid	  en	  zelfstandigheid	  als	  regeringssoldaten	  de	  dienst	  

zouden	  uitmaken.43	  	  

Het	  oproer	  centreerde	  zich	  op	  bestuurlijke	  en	  commerciële	  knooppunten	  van	  de	  stad,	  de	  

symbolische	  plaatsen	  van	  economische	  en	  politieke	  macht.44	  Zo	  bezette	  een	  deel	  van	  de	  

stadsbevolking	  op	  26	  februari	  1567	  de	  Plaetse	  en	  de	  Nieuwe	  Brug	  nadat	  bleek	  dat	  de	  

stadsregering	  van	  plan	  was	  vijfhonderd	  stadssoldaten	  aan	  te	  nemen	  en	  de	  schutterijen	  te	  

ontbinden.	  Gewapende	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  van	  de	  magistraat	  stonden	  een	  dag	  en	  een	  nacht	  

tegenover	  elkaar	  op	  het	  plein.	  Tot	  een	  gewelddadig	  treffen	  kwam	  het	  uiteindelijk	  niet,	  door	  

bemiddeling	  van	  onder	  anderen	  Adriaen	  Pauw.45	  Enkele	  dagen	  later	  arriveerde	  geuzenleider	  

Hendrik	  van	  Brederode	  in	  de	  stad.	  Door	  het	  burgeroproer	  was	  hij	  gesterkt	  in	  zijn	  plan	  

                                                 
39	  Breen,	  'Uittreksel',	  31-‐32.	  	  
40	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael,	  f.	  10;	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  15.	  Zie	  ook:	  Bor,	  Oorsprongk	  
1,	  77-‐78;	  Brandt,	  Historie	  der	  reformatie,	  324-‐325.	  
41	  Pauw	  had	  begrepen	  dat	  de	  burgemeesters	  onder	  de	  gemeente	  hadden	  verspreid	  dat	  het	  spreekwoord	  ‘die	  de	  
gemeente	  kan	  neder	  setten	  en	  stillen,	  die	  canse	  ook	  weder	  oprockenen’	  op	  hem	  sloeg.	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  3.	  	  
42	  Dumolyn	  en	  Haemers,	  'Patterns	  of	  urban	  rebellion',	  372;	  Boone	  en	  Prak,	  'Ruler,	  patricians	  and	  burghers'.	  
43	  Van	  Nierop,	  'A	  tale	  of	  two	  brothers'.	  Vgl.	  voor	  de	  angst	  voor	  inkwartiering	  van	  soldaten:	  Swart,	  Krijgsvolk,	  176-‐185.	  
44	  Boone,	  'Urban	  space',	  623.	  
45	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  6;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  29-‐33.	  	  
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Amsterdam	  het	  hoofdkwartier	  te	  maken	  van	  het	  gewapende	  verzet	  tegen	  het	  centrale	  gezag.46	  In	  

Brederodes	  kielzog	  volgden	  vele	  medestanders,	  onder	  wie	  zijn	  vrouw	  Amelie	  van	  Nieuwenaer	  

en	  een	  aantal	  Friese	  edelen.47	  

Ook	  tijdens	  het	  verblijf	  van	  Brederode	  greep	  een	  deel	  van	  de	  stadsbevolking	  oproer	  aan	  

als	  instrument	  om	  het	  stadsbestuur	  te	  beïnvloeden.	  Vooral	  de	  pogingen	  van	  de	  burgemeesters	  

Brederode	  te	  laten	  vertrekken	  leidden	  tot	  veel	  onrust	  onder	  de	  bevolking.	  Zo	  stroomde	  de	  

Plaetse	  weer	  vol	  met	  ontevreden	  burgers	  in	  maart	  1567,	  nadat	  bleek	  dat	  de	  secretaris	  van	  de	  

Geheime	  Raad,	  Jacques	  de	  la	  Torre,	  plannen	  had	  Brederode	  te	  dwingen	  de	  stad	  te	  verlaten.	  Door	  

dit	  kortstondige	  oproer	  moest	  de	  stadsregering	  zelfs	  zeer	  tegen	  haar	  zin	  akkoord	  gaan	  met	  het	  

benoemen	  van	  Brederode	  tot	  militair	  bevelhebber	  van	  de	  stad.	  48	  De	  gebeurtenis	  toont	  aan	  hoe	  

hachelijk	  de	  positie	  van	  de	  burgemeesters	  was.	  Zij	  werden	  voortdurend	  gemangeld	  tussen	  angst	  

voor	  represailles	  van	  het	  centrale	  gezag	  in	  Brussel	  en	  de	  directe	  dreiging	  van	  oproer	  in	  de	  

stad.49	  

Beheersing	  van	  het	  publieke	  debat	  

	  
Ook	  de	  stedelijke	  infrastructuur	  voor	  nieuws	  en	  informatie	  werd	  inzet	  van	  de	  strijd	  om	  het	  

publieke	  debat.	  Door	  de	  veranderde	  machtsverhoudingen	  en	  de	  voortdurende	  dreiging	  van	  

oproer	  konden	  de	  burgemeesters	  de	  nieuws-‐	  en	  informatiestromen	  nog	  minder	  dan	  voorheen	  

beheersen.50	  Wel	  poogden	  zij	  een	  strenger	  toelatingsbeleid	  in	  te	  voeren:	  al	  voor	  de	  

overhandiging	  van	  het	  Smeekschrift	  verscherpten	  zij	  het	  toezicht	  op	  de	  vreemdelingen,	  in	  een	  

poging	  de	  toestroom	  van	  protestanten	  te	  stoppen.51	  Na	  de	  eerste	  hagenpreek	  maakten	  de	  

burgemeesters	  meer	  ernst	  met	  het	  toegangsbeleid.52	  Het	  strikte	  beleid	  bracht	  echter	  het	  

handelsverkeer	  in	  gevaar,	  en	  de	  magistraat	  versoepelde	  onder	  druk	  van	  de	  inwoners	  in	  de	  

daaropvolgende	  maanden	  veel	  van	  de	  genomen	  maatregelen.53	  Na	  de	  komst	  van	  Brederode	  in	  

de	  stad	  gebeurde	  hetzelfde:	  de	  stadsregering	  schroefde	  het	  toegangsbeleid	  op,	  maar	  moest	  de	  

                                                 
46	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  496,	  Remonstrantie	  van	  burgemeesters	  in	  sept.	  1567	  wegens	  de	  troebelen	  overgegeven	  aan	  
de	  commissaris	  Reynier	  van	  der	  Duyn,	  f.	  9v-‐10.	  Zie	  ook:	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  544.	  
47	  Amelie	  van	  Nieuwenaer	  kwam	  de	  stad	  in	  vermomd	  in	  een	  ‘landtwijfs	  habijt’:	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  545.	  Zie	  
ook:	  Deen,	  ‘Niewenaer,	  Amelie	  van’.	  
48	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  43	  en	  43v;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  36.	  Volgens	  Hendrik	  
van	  Biesten	  waren	  de	  burgers	  gewapend.	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  545.	  Zie	  ook	  verderop	  in	  dit	  hoofdstuk,	  p.	  64.	  
49	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  resoluties	  van	  de	  vroedschap	  tijdens	  het	  verblijf	  van	  Willem	  van	  Oranje	  in	  december	  1566:	  Res.	  
Vr.,	  18,	  19	  en	  21	  december	  1566,	  f.	  45v-‐47v.	  
50	  Zie	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  34-‐38.	  
51	  Keurboek	  F,	  2	  april	  1566,	  f.	  201.	  
52	  Res.	  Vr.,	  6	  juli	  1566,	  f.	  17v;	  13	  juli	  1566,	  f.	  17v-‐18;	  Keurboek	  F,	  26	  juli	  1566,	  f.	  209-‐211v;	  Res.	  Vr.,	  31	  juli	  1566,	  f.	  20;	  
Res.	  Vr.,	  5,	  6	  en	  9	  augustus	  1566,	  f.	  20v-‐22.	  	  
53	  Twee	  maanden	  later	  werd	  alweer	  geopperd	  het	  aantal	  schutters	  in	  de	  poorten	  te	  verminderen,	  mede	  om	  de	  kosten	  
te	  drukken	  die	  de	  schutters	  maakten	  ‘in	  te	  veel	  te	  drincken’.	  Res.	  Vr.,	  30	  september	  1566,	  f.	  37.	  
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maatregelen	  snel	  weer	  terugdraaien.54	  Toch	  lukte	  het	  de	  wachters	  soms	  wel	  ongewenste	  

personen	  te	  verhinderen	  de	  stad	  in	  te	  komen.55	  

De	  beperkte	  mogelijkheden	  van	  de	  stadsregering	  om	  te	  controleren	  wie	  de	  stad	  

binnenkwam,	  maakte	  dat	  informatie	  zich	  onbeperkt	  kon	  verspreiden	  door	  de	  stad.	  Brieven,	  

geruchten	  en	  mondeling	  nieuws	  bleven	  de	  stad	  inkomen	  via	  reizigers,	  kooplieden,	  

ambachtslieden,	  boeren	  en	  geestelijken.	  Het	  waren	  bijvoorbeeld	  kooplieden	  die	  op	  23	  augustus	  

1566	  het	  nieuws	  verspreidden	  dat	  in	  Antwerpen	  een	  paar	  dagen	  eerder	  de	  beeldenstorm	  had	  

plaatsgevonden.	  Zij	  kwamen	  ’s	  ochtends	  de	  Warmoesstraat	  ingelopen,	  waar	  de	  kooplieden	  hun	  

beurs	  hielden,	  en	  vertelden	  wat	  zij	  een	  paar	  dagen	  eerder	  in	  Antwerpen	  hadden	  gezien.	  

Meegenomen	  stukken	  marmer	  van	  gebroken	  beelden	  en	  altaren	  zetten	  hun	  verhaal	  kracht	  bij.	  56	  

De	  gereformeerde	  protestanten	  namen,	  via	  hun	  connectie	  met	  het	  Boelen-‐

Heijnennetwerk,	  een	  sterke	  positie	  in	  de	  nieuwsinfrastructuur	  in.57	  Doordat	  hun	  aanhang	  onder	  

de	  schutters,	  kooplieden	  en	  zelfs	  de	  vroedschap	  groeide,	  konden	  zij	  deze	  positie	  nog	  eens	  

versterken.	  Door	  hun	  heterogene	  achterban	  konden	  zij	  over	  veel	  informatie	  beschikken.58	  

Vervolgens	  kon	  deze	  informatie	  zich	  via	  het	  netwerk	  snel	  verspreiden.	  Zo	  kwam	  de	  

gereformeerde	  gemeente	  in	  augustus	  1566	  via	  een	  protestantsgezinde	  schutter	  achter	  het	  

voornemen	  van	  de	  burgemeesters	  om	  de	  preken	  met	  geweld	  te	  stoppen.	  Deze	  schutter,	  Lennaert	  

Jansz	  Graef,	  kwam	  ’s	  nachts	  onderschout	  Dirk	  van	  Bremen	  tegen,	  die	  opdracht	  had	  gekregen	  om	  

de	  nachtwacht	  bij	  elkaar	  te	  roepen	  om	  de	  volgende	  dag	  de	  preek	  tegen	  te	  houden.	  Graef	  snelde	  

daarop	  naar	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  die	  op	  zijn	  beurt	  weer	  Reinier	  Cant	  op	  de	  hoogte	  bracht.	  

Deze	  verspreidde	  het	  nieuws	  onder	  de	  rest	  van	  de	  gemeente,	  die	  zich	  de	  volgende	  ochtend	  

gewapend	  naar	  de	  preek	  begaf.59	  

Dissident	  drukwerk	  kon	  zich	  eveneens	  via	  dit	  netwerk	  verspreiden.	  Een	  aantal	  leden	  van	  

de	  gereformeerde	  gemeente	  onderhield	  nauwe	  banden	  met	  Brederode.60	  Deze	  was	  

                                                 
54	  In	  eerste	  instantie	  mocht	  alleen	  de	  Haarlemmerpoort	  open	  blijven.	  Res.	  Vr.,	  3	  maart	  1567,	  f.	  70.	  Na	  protesten	  van	  
omwonenden	  werd	  dit	  besluit	  deels	  teruggedraaid.	  Res.	  Vr.,	  4	  maart	  1567,	  f.	  71.	  De	  openstelling	  van	  de	  poorten	  bleef	  
de	  maanden	  erna	  onderwerp	  van	  discussie:	  Res.	  Vr.,	  27	  maart;	  f.	  77;	  4	  april;	  f.	  78v-‐79;	  27	  april,	  f.	  81;	  30	  april,	  f.	  83.	  	  
55	  Op	  24	  maart	  1567	  verijdelde	  de	  wacht	  een	  plan	  van	  een	  groep	  Friese	  edelen	  om	  in	  een	  bootje	  de	  poort	  binnen	  te	  
varen,	  verkleed	  als	  bootsgezellen.	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  545-‐546.	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  vande	  beroerte’,	  f.	  42v:	  
‘in	  veranderde	  klederen	  van	  coopluyden	  als	  schippers	  ende	  boeren’.	  Een	  paar	  dagen	  later	  werd	  een	  aantal	  geuzen	  uit	  
Brabant	  en	  Vlaanderen	  geweigerd	  aan	  de	  poort.	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  546.	  
56	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  15.	  Mogelijk	  gaat	  het	  om	  twee	  kooplieden	  uit	  Edam.	  Dat	  valt	  op	  te	  
maken	  uit	  een	  verhoor	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  over	  de	  gebeurtenissen	  in	  Waterland.	  Hier	  is	  sprake	  van	  twee	  
Edammer	  kooplieden	  die	  in	  Amsterdam	  stukken	  van	  het	  altaar	  lieten	  zien	  uit	  Antwerpen.	  Zij	  wilden	  deze	  brokstukken	  
ook	  Edam	  binnenbrengen,	  maar	  werden	  tegengehouden.	  Algemeen	  Rijksarchief	  Brussel,	  Raad	  van	  Beroerten,	  inv.	  nr.	  
115	  (oud	  125),	  f.	  267v-‐268.	  Vriendelijke	  mededeling	  van	  Alastair	  Duke.	  	  
57	  Zie	  hiervoor	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  39-‐40.	  
58	  De	  protestanten	  kregen	  informatie	  van	  minstens	  één	  van	  de	  leden	  van	  de	  Vroedschap,	  Anthonis	  van	  Hoef.	  Breen,	  
'Uittreksel',	  20;	  Reael	  bij	  Brandt,	  322.	  	  
59	  Reael	  bij	  Brandt,	  327-‐328.	  Dezelfde	  Dirk	  van	  Bremen	  liet	  in	  1567	  Pieter	  Jansz	  Kies	  ontsnappen	  en	  vluchtte	  
vervolgens	  zelf	  de	  stad	  uit.	  Hij	  sloot	  zich	  aan	  bij	  de	  Watergeuzen.	  Hierover	  ook:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  85.	  	  
60	  Volgens	  Harpert	  Jansz	  correspondeerde	  Brederode	  regelmatig	  met	  Jan	  Brouck,	  een	  van	  de	  protestantse	  leiders	  en	  
later	  een	  notoire	  Watergeus.	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  20.	  Ook	  zag	  Harpert	  Jansz	  Arent	  Jansz	  
Coesvelt,	  Cornelis	  Loufsz,	  Lenaert	  Jansz	  Graef,	  en	  Willem	  Albertsz	  in	  het	  gezelschap	  van	  Brederode.	  Ibidem,	  17,	  24.	  
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beschermheer	  van	  één	  van	  de	  belangrijkste	  drukkers	  van	  protestantse	  en	  dissidente	  geschriften,	  

Albert	  Christiaensz	  in	  Vianen.	  Via	  deze	  route	  kon	  illegaal	  drukwerk	  mogelijk	  de	  stad	  bereiken.61	  

Het	  lijkt	  erop	  dat	  Amsterdamse	  drukkers	  zelf	  nauwelijks	  dissident	  drukwerk	  vervaardigden.	  

Wel	  kon	  veel	  drukwerk	  zich	  verspreiden	  via	  de	  plaatselijke	  drukkers	  en	  handelaren.	  Wellicht	  

produceerden	  zij	  ter	  plekke	  herdrukken	  van	  bestaande	  pamfletten	  en	  boekjes,	  zoals	  vaker	  

gebeurde.62	  Zij	  maakten	  in	  ieder	  geval	  deel	  uit	  van	  een	  uitgebreid	  distributienetwerk	  dat	  zich	  

uitstrekte	  tot	  ver	  buiten	  Amsterdam.	  Zo	  kocht	  en	  verkocht	  Plantijn	  boeken	  en	  drukwerk	  in	  

vrijwel	  geheel	  Europa.	  Ongeveer	  tien	  procent	  van	  de	  ruim	  zestienduizend	  geschriften	  die	  zijn	  

uitgevershuis	  in	  1566	  drukte,	  werd	  afgeleverd	  bij	  zeventien	  verschillende	  personen	  in	  negen	  

steden	  in	  de	  noordelijke	  gewesten.63	  De	  Amsterdamse	  boekdrukker	  Hendrick	  Aelbertsz	  ‘inden	  

gulden	  Bijbel’	  liet	  na	  zijn	  dood	  in	  1574	  een	  lijst	  na	  met	  75	  debiteuren,	  onder	  wie	  

boekhandelaren,	  boekbinders,	  drukkers	  en	  kramers	  in	  25	  verschillende	  steden.64	  

Dat	  boekhandelaren	  en	  handelaren	  inhaakten	  op	  de	  explosief	  groeiende	  markt	  voor	  

evangelische	  literatuur	  wil	  overigens	  niet	  zeggen	  dat	  zij	  zelf	  overtuigde	  gereformeerden	  waren.	  

Ook	  commerciële	  motieven	  speelden	  mee.65	  De	  eerdergenoemde	  Hendrick	  Aelbertsz	  bediende	  

bijvoorbeeld	  jarenlang	  twee	  markten.	  Hij	  leverde	  als	  papierhandelaar	  ook	  schrijfmaterialen	  aan	  

de	  thesaurie	  en	  secretarie	  op	  het	  stadhuis.	  Tot	  zijn	  dood	  in	  1574	  bleef	  hij	  actief	  als	  drukker,	  wat	  

wijst	  op	  een	  goede	  verstandhouding	  met	  de	  stadsregering.	  In	  1561	  liet	  hij	  echter	  twee	  mogelijk	  

doperse	  bijbels	  drukken	  in	  Leiden.66	  Rond	  die	  tijd	  meldde	  Jelis	  Jansz,	  in	  1560	  veroordeeld	  

wegens	  het	  verkopen	  van	  verboden	  boeken,	  tijdens	  zijn	  verhoor	  dat	  hij	  een	  bij	  hem	  gevonden	  

dissident	  drukwerkje	  twee	  weken	  eerder	  had	  gekocht	  van	  Hendrick	  Aelbertsz.67	  Hendrick	  

                                                                                                                                                         
Clement	  Volckertsz	  Coornhert	  en	  Cornelis	  Loufsz	  ontmoetten	  Brederode	  eind	  februari	  in	  een	  herberg	  om	  samen	  een	  
plan	  te	  bedenken	  om	  Brederode	  de	  stad	  binnen	  te	  smokkelen.	  Ibidem,	  43.	  
61	  Albert	  Christiaensz	  werkte	  vanuit	  Vianen,	  dat	  onder	  de	  jurisdictie	  van	  Brederode	  viel.	  De	  la	  Fontaine	  Verwey,	  
'Hendrik	  van	  Brederode	  en	  de	  drukkerijen	  van	  Vianen';	  De	  la	  Fontaine	  Verwey,	  'Over	  enige	  boeken	  te	  Vianen	  gedrukt	  
tijdens	  het	  'Voorspel'.	  	  
62	  Liedjesverkoper	  Cornelis	  Pietersz	  liet	  in	  1567	  extra	  exemplaren	  van	  een	  verboden	  liedje	  bijdrukken	  in	  Kampen	  bij	  
de	  zoon	  van	  boekdrukker	  Peter	  Warnaertsz.	  De	  laatste	  had	  zelf	  ook	  pamfletten	  nagedrukt	  op	  verzoek	  van	  handelaren.	  
Harline,	  Pamphlets,	  printing,	  and	  political	  culture,	  88-‐89;	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  225-‐226;	  
Kossmann,	  De	  Nederlandsche	  straatzanger,	  17-‐19;	  Nieuw	  Geuzenlied-boek,	  ed.	  Van	  Lummel,	  545-‐548;	  Visser,	  '2	  
december	  1567'.	  
63	  Voet,	  'Production	  and	  sales	  figures',	  426-‐430.	  Een	  derde	  van	  de	  boeken	  kwam	  terecht	  in	  steden	  in	  de	  Zuidelijke	  
Nederlanden.	  
64	  De	  lijst	  is	  afgedrukt	  bij	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  235-‐236.	  
65	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing',	  34.	  
66	  De	  wervende	  tekst	  van	  Marcus	  16:15-‐16	  op	  de	  titelpagina	  lijkt	  daarop	  te	  wijzen:	  ‘Gaet	  in	  alle	  dye	  werelt,	  ende	  
predict	  dat	  Euangelium	  alle	  creatueren.	  Wye	  dat	  ghelooft	  ende	  ghedoopt	  is,	  sal	  salich	  zijn.’	  Andere	  bijbels	  met	  deze	  
tekst	  op	  het	  titelblad	  waren	  allemaal	  verboden.	  Dat	  gheheele	  nyeuwe	  Testament	  ons	  Heeren	  Ihesu	  Christi	  (1561).	  
Hendrick	  Aelbertsz	  liet	  het	  Nieuwe	  Testament	  drukken	  bij	  de	  Leidse	  boekdrukker	  Jan	  Matthijsz,	  die	  zowel	  zeer	  devote	  
katholieke	  als	  protestantse	  boeken	  uitgaf:	  Knappert,	  De	  opkomst	  van	  het	  protestantisme,	  79-‐80.	  Over	  het	  citaat	  van	  
Marcus:	  Den	  Hollander,	  Verboden	  bijbels,	  21.	  Met	  dank	  aan	  August	  den	  Hollander	  die	  mij	  op	  deze	  mogelijkheid	  wees.	  	  
67	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  233;	  Dubiez,	  Op	  de	  grens	  van	  humanisme	  en	  hervorming,	  136-‐154.	  Van	  
hem	  is	  een	  twintigtal	  uitgaven	  overgeleverd	  uit	  de	  periode	  1542-‐1571.	  
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Aelbertsz	  bleef	  ook	  na	  1560	  zaken	  doen	  met	  deze	  dissidente	  boekverkoper,	  die	  zich	  nadat	  hij	  uit	  

zijn	  ambt	  was	  gezet	  in	  Enkhuizen	  vestigde.68	  	  

De	  drukkers	  en	  handelaren	  profiteerden	  van	  het	  wegvallen	  van	  het	  censuurbeleid.	  Het	  

vervolgen	  van	  drukkers	  en	  boekhandelaren	  was	  al	  voor	  1566	  geen	  prioriteit,	  maar	  door	  de	  

veranderde	  machtsverhoudingen	  stond	  de	  stadsregering	  nu	  vrijwel	  machteloos.	  Overigens	  nam	  

wel	  het	  aantal	  vagebonden	  en	  bedelaars	  toe	  dat	  de	  stad	  werd	  uitgezet.	  Sommige	  van	  deze	  

landlopers	  waren,	  zo	  vreesden	  de	  autoriteiten,	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verspreiding	  van	  

illegale	  geschriften	  of	  opruiende	  liedjes.69	  	  

	  

Politieke	  informatie	  op	  straat	  

	  

Door	  de	  veranderingen	  in	  zowel	  de	  machtsverhoudingen	  als	  de	  media-‐infrastructuur	  konden	  de	  

gereformeerde	  protestanten	  een	  uiterst	  zichtbare	  plaats	  in	  het	  publieke	  debat	  innemen.	  De	  

burgemeesters	  waren	  gedwongen	  hierin	  mee	  te	  gaan	  om	  de	  steun	  van	  de	  schutterijen	  en	  een	  

deel	  van	  de	  stadsbevolking	  niet	  te	  verliezen.	  Drie	  communicatievormen	  in	  het	  bijzonder	  laten	  

zien	  op	  welke	  manieren	  de	  gereformeerden	  in	  deze	  periode	  een	  grotere	  rol	  opeisten	  maar	  ook	  

toebedeeld	  kregen	  in	  het	  publieke	  debat:	  publieke	  afkondigingen,	  afschriften	  van	  politieke	  

besluitvorming	  en	  petities.	  Juist	  deze	  drie	  media	  waren	  uitermate	  geschikt	  voor	  het	  bereiken	  

van	  een	  breder	  publiek	  en	  voor	  het	  betrekken	  van	  dat	  publiek	  bij	  de	  politieke	  conflicten.	  De	  

combinatie	  van	  hun	  legale	  status	  en	  de	  extra	  lading	  die	  ze	  kregen	  door	  de	  achterliggende	  

dreiging	  van	  oproer	  maakten	  deze	  communicatievormen	  zeer	  bruikbare	  instrumenten.	  	  

Afkondigingen	  en	  inspraak	  

Het	  meest	  zichtbare	  voorbeeld	  van	  toe-‐eigening	  van	  het	  politieke	  domein	  door	  de	  

gereformeerden	  waren	  de	  afkondigingen.	  Door	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  gereformeerde	  

protestanten	  bij	  de	  afkondigingen	  werd	  het	  monopolie	  van	  de	  stadsbestuurders	  op	  de	  

openbaarmaking	  van	  wetten	  en	  verdragen	  doorbroken.	  Het	  afroepen	  van	  keuren	  en	  plakkaten,	  

maar	  ook	  van	  belangrijk	  nieuws	  of	  brieven	  van	  hooggeplaatste	  personen,	  was	  de	  belangrijkste	  

officiële	  vorm	  van	  politieke	  communicatie	  die	  de	  stadsregeerders	  tot	  hun	  beschikking	  hadden.	  

De	  uitvoering	  ervan	  was	  sterk	  geritualiseerd.70	  Op	  vaste	  tijdstippen	  riep	  een	  secretaris	  of	  een	  

deurwaarder	  de	  keuren	  of	  plakkaten	  af	  uit	  het	  raam	  van	  het	  zegelhuis,	  een	  van	  de	  kamers	  in	  het	  

stadhuis,	  voorafgaand	  door	  het	  luiden	  van	  de	  stadsklokken	  of	  trompetgeschal.	  De	  afkondiging	  op	  

                                                 
68	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  boekdrukkers	  1,	  278-‐280.	  	  
69	  Een	  aantal	  vagebonden	  had	  inderdaad	  liedjes	  bij	  zich:	  Jan	  Pietersz	  van	  Kleef	  werd	  in	  november	  1566	  voor	  twee	  jaar	  
verbannen.	  Justitieboek	  568,	  f.	  15.	  Zie	  ook	  Helias	  Jansz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  19v.	  
70	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  128-‐129;	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  (ongepubliceerd	  
proefschrift),	  11-‐13.	  Vgl.	  Doig,	  'Political	  propaganda	  and	  royal	  proclamations'.	  	  
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de	  Plaetse,	  het	  commerciële	  en	  bestuurlijke	  centrum	  van	  de	  stad,	  garandeerde	  maximale	  

publiciteit.	  

Tijdens	  de	  ‘troebelen’	  werd	  dit	  ritueel	  echter	  aangepast	  om	  een	  goede	  ontvangst	  bij	  het	  

publiek	  te	  garanderen.	  De	  burgemeesters	  zorgden	  er	  actief	  voor	  dat	  een	  groter	  publiek	  in	  

aanraking	  kwam	  met	  de	  afgekondigde	  wetten	  en	  verdragen.	  Zo	  riep	  een	  secretaris	  het	  verdrag	  

tussen	  het	  stadsbestuur	  en	  de	  protestantse	  gemeente	  na	  de	  beeldenstorm	  af	  op	  alle	  hoeken	  en	  

straten	  na	  het	  schallen	  van	  de	  trompet.71	  Ook	  lazen	  predikanten	  het	  verdrag	  na	  de	  tweede	  

beeldenstorm	  af	  vanaf	  de	  preekstoel.72	  Daarnaast	  kregen	  de	  gereformeerde	  protestanten	  een	  

zichtbare	  plaats	  in	  het	  ritueel	  van	  de	  openbaarmaking.	  De	  burgemeesters	  vroegen	  herhaaldelijk	  

of	  afgevaardigden	  van	  de	  protestanten	  aanwezig	  wilden	  zijn	  bij	  de	  publieke	  afkondigingen,	  in	  de	  

hoop	  gezag	  te	  verlenen	  aan	  de	  besluitvorming.	  Adriaen	  Pauw,	  één	  van	  de	  opperkapiteins,	  was	  op	  

26	  augustus	  1566	  samen	  met	  twee	  prominente	  protestanten	  present	  bij	  het	  aflezen	  van	  het	  

verdrag	  dat	  na	  de	  beeldenstorm	  was	  opgesteld.	  De	  aanwezigheid	  van	  de	  drie	  diende	  volgens	  

Reael	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  verdrag	  ‘bij	  de	  burgerij	  te	  meer	  aensiens	  en	  krachts	  sou	  

hebben’.73	  	  

De	  angst	  voor	  oproer	  was	  een	  belangrijke	  drijfveer	  voor	  de	  burgemeesters	  om	  de	  

gereformeerden	  te	  betrekken	  bij	  de	  publieke	  afkondigingen.	  Enkele	  keren	  besloot	  de	  

stadsregering	  zelfs	  bepaalde	  plakkaten	  en	  brieven	  helemaal	  niet	  af	  te	  kondigen,	  omdat	  

afgevaardigden	  van	  de	  gereformeerde	  gemeente	  hadden	  geweigerd	  aanwezig	  te	  zijn.	  Dat	  

gebeurde	  bijvoorbeeld	  met	  een	  brief	  van	  Margaretha	  van	  september	  1566.	  De	  brief	  bevatte	  het	  

antwoord	  van	  Margaretha	  van	  Parma	  op	  het	  tweede	  smeekschrift	  van	  30	  juli	  1566,	  waarin	  de	  

edelen	  hadden	  verzocht	  om	  het	  bijeenroepen	  van	  de	  Staten-‐Generaal	  en	  om	  volledige	  

godsdienstvrijheid.	  Margaretha	  benadrukte	  in	  haar	  antwoord	  echter	  dat	  de	  katholieke	  

godsdienst	  de	  enige	  officiële	  godsdienst	  bleef.	  De	  burgemeesters	  vreesden	  voor	  opschudding	  als	  

ze	  de	  brief	  zouden	  publiceren.74	  Om	  dezelfde	  reden	  besloten	  de	  burgemeesters,	  in	  samenspraak	  

met	  de	  vroedschap	  en	  de	  opperkapiteins	  van	  de	  schutterijen,	  een	  krappe	  maand	  later	  om	  

Margaretha’s	  negatieve	  reactie	  op	  het	  verdrag	  tussen	  het	  stadsbestuur	  en	  de	  gereformeerde	  

gemeente	  van	  26	  augustus	  1566	  niet	  openbaar	  te	  maken.75	  

                                                 
71	  Breen,	  'Uittreksel',	  30;	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’	  f.	  29v:	  ‘Gecundigh	  metter	  trompetten	  in	  diverschen	  
quartieren	  deser	  Stede	  (…)’.	  Ook	  het	  verdrag	  na	  het	  burgeroproer	  in	  februari	  1567	  werd	  op	  de	  hoeken	  van	  de	  straten	  
met	  de	  trompet	  afgekondigd.	  Keurboek	  F,	  26	  februari	  1567,	  f.	  229v-‐232v.	  
72	  Op	  2	  oktober	  las	  predikant	  Jan	  Arentsz	  vanaf	  de	  preekstoel	  het	  akkoord	  af	  dat	  twee	  dagen	  eerder	  van	  het	  stadhuis	  
was	  omgeroepen.	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  2	  oktober	  1566,	  f.	  232.	  Vier	  dagen	  later	  lazen	  ook	  twee	  andere	  
predikanten,	  door	  Stoffel	  Jansz	  de	  ‘Vlamingen’	  genoemd,	  het	  akkoord	  af.	  Ibidem,	  6	  oktober	  1566,	  f.	  232.	  
73	  Reael	  bij	  Brandt,	  360.	  Zie	  ook	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  3.	  De	  andere	  twee	  waren	  Egbert	  Roelofsz	  en	  Arent	  Bouwer.	  Zij	  hadden	  
geholpen	  de	  ordonnantie	  op	  te	  stellen.	  
74	  Res.	  Vr.,	  31	  augustus	  1566,	  f.	  28v;	  3	  september	  1566,	  f.	  29;	  Breen,	  'Uittreksel',	  31-‐32.	  Besloten	  werd	  Oranje	  te	  
verzoeken	  zo	  snel	  mogelijk	  naar	  Amsterdam	  te	  komen.	  
75	  Res.	  Vr.,	  19	  en	  20	  september,	  f.	  32-‐32v.	  Een	  nieuw	  verdrag,	  opgesteld	  door	  de	  burgemeesters,	  moest	  als	  compromis	  
dienen,	  maar	  de	  Vroedschap	  achtte	  ook	  dit	  niet	  publicabel.	  Ibidem,	  13	  september,	  f.	  31v-‐32.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  19	  
september	  1566,	  f.	  32;	  20	  september	  1566,	  f.	  32v.	  Een	  plakkaat	  uit	  Den	  Haag	  dat	  op	  28	  september	  werd	  besproken,	  
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De	  fysieke	  daad	  van	  openbaarmaking	  van	  een	  verdrag	  of	  wet	  was	  van	  essentieel	  belang	  

voor	  de	  waarde	  ervan.	  Het	  daadwerkelijke	  oplezen	  van	  een	  verdrag	  maakte	  het	  pas	  

rechtsgeldig.76	  Een	  goed	  voorbeeld	  is	  het	  publiceren	  van	  het	  akkoord	  tussen	  de	  stadsregering	  en	  

de	  burgers	  na	  het	  oproer	  van	  februari	  1567.	  Het	  akkoord	  hield	  onder	  meer	  in	  dat	  de	  

regeringsgezinde	  en	  de	  opstandige	  burgers	  die	  tegenover	  elkaar	  opgesteld	  stonden	  op	  de	  

Plaetse	  hun	  barricades	  zouden	  afbreken	  en	  vertrekken.	  De	  opstandige	  burgers	  weigerden	  echter	  

weg	  te	  gaan	  totdat	  de	  burgemeesters	  het	  akkoord	  ‘soude	  publiceeren	  met	  een	  trompet	  aen	  alle	  

hoecken	  van	  stegen	  ende	  straten.’	  Omdat	  het	  akkoord	  na	  negen	  uur	  ’s	  avonds	  werd	  gesloten,	  kon	  

de	  aflezing	  pas	  de	  volgende	  dag	  plaatsvinden.	  Die	  nacht	  bleven	  de	  partijen	  op	  hun	  post	  uit	  angst	  

’s	  nachts	  alsnog	  overvallen	  te	  worden.	  De	  volgende	  ochtend	  werd	  het	  verdrag	  rond	  negen	  uur	  

afgeroepen,	  waarna	  de	  burgers	  hun	  wapens	  neerlegden.77	  	  

De	  angst	  van	  de	  burgemeesters	  voor	  onrust	  tijdens	  de	  afkondigingen	  was	  niet	  

vergezocht:	  afkondigingen	  konden	  net	  als	  andere	  publieke	  rituelen	  ‘mislukken’	  als	  de	  partijen	  in	  

het	  ritueel	  zich	  niet	  aan	  de	  hun	  voorgeschreven	  rol	  hielden.78	  Toehoorders	  konden	  de	  

afkondiging	  tijdens	  deze	  geregisseerde	  ontmoeting	  tussen	  autoriteiten	  en	  het	  publiek	  verstoren	  

en	  daardoor	  hun	  onvrede	  tonen.	  Het	  verhinderen	  van	  het	  volledig	  aflezen	  van	  het	  akkoord	  na	  

het	  burgeroproer	  in	  februari	  1567	  was	  zo’n	  voorbeeld	  van	  een	  verstoring	  van	  het	  ritueel.	  

Secretaris	  Willem	  Foppensz	  las	  dit	  moeizaam	  tot	  stand	  gekomen	  verdrag	  voor	  aan	  de	  menigte	  

die	  ’s	  nachts	  had	  gewaakt	  bij	  de	  Oude	  Brug	  bij	  de	  Plaetse,	  in	  het	  bijzijn	  van	  Adriaen	  Pauw	  en	  

burgemeester	  Joost	  Buyck.	  Toen	  de	  secretaris	  zich	  enkele	  keren	  versprak,	  klonk	  uit	  het	  publiek:	  

‘Schiet,	  schiet’.	  Willem	  Foppensz	  vluchtte	  weg	  terwijl	  Adriaen	  Pauw	  zich,	  zo	  schreef	  hij	  zelf,	  

opstelde	  tussen	  de	  toehoorders	  en	  burgemeester	  Joost	  Buyck,	  die	  ‘seer	  vervaert’	  was.79	  Pauw	  

benadrukte	  hiermee	  nog	  eens	  dat	  de	  gereformeerden	  door	  hun	  aanwezigheid	  als	  buffer	  dienden,	  

in	  dit	  geval	  zelfs	  letterlijk.	  

De	  zichtbare	  aanwezigheid	  van	  Adriaen	  Pauw	  en	  andere	  ‘tussensprekers’	  bracht	  voor	  de	  

stadsbevolking	  een	  belangrijk	  voordeel	  met	  zich	  mee:	  meer	  mogelijkheden	  tot	  inspraak.	  Pauw	  

klaagde	  naderhand	  dat	  de	  burgers	  veel	  sneller	  toenadering	  zochten	  bij	  de	  opperkapiteins	  dan	  de	  

burgemeesters.	  Zoveel	  mensen	  wilden	  via	  de	  opperkapiteins	  hun	  beklag	  doen	  of	  verzoeken	  

overbrengen,	  dat	  één	  van	  de	  opperkapiteins	  zich	  permanent	  met	  hen	  diende	  bezig	  te	  houden.	  

Evengoed	  wilden	  en	  konden	  zij	  lang	  niet	  iedere	  klacht	  of	  ieder	  verzoek	  overbrengen,	  tot	  ergernis	  

van	  de	  klagers.	  Volgens	  Pauw	  was	  deze	  ontwikkeling	  gunstig	  voor	  de	  burgemeesters:	  zij	  
                                                                                                                                                         
werd	  ook	  niet	  afgelezen.	  Net	  op	  die	  dag	  vond	  de	  tweede	  beeldenstorm	  plaats.	  Ibidem.,	  28	  september	  1566,	  f.	  35-‐35v.	  
De	  afkondiging	  van	  een	  plakkaat	  waarin	  vreemdelingen	  werden	  geweerd,	  werd	  in	  maart	  1567	  uitgesteld	  tot	  na	  Pasen	  
om	  geen	  onrust	  te	  wekken.	  Ook	  in	  dit	  geval	  werden	  de	  opperkapiteins	  eerst	  gehoord.	  Ibidem,	  28	  maart	  1567,	  f.	  67v;	  2	  
april	  1567,	  67v.	  Op	  hun	  aandringen	  werd	  advies	  gevraagd	  bij	  het	  Hof	  van	  Holland.	  
76	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  132-‐133.	  
77	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  543.	  Zie	  ook:	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  6.	  	  
78	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  132-‐133.	  Zie	  hierover	  ook	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  101-‐104.	  
79	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  6.	  Zie	  ook	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  161.	  



 66 

wentelden	  zo	  hun	  eigen	  verantwoordelijkheid	  af	  op	  de	  opperkapiteins	  om	  de	  klachten	  van	  de	  

burgers	  te	  horen.	  Pauw	  meende	  dat	  de	  burgemeesters	  op	  die	  manier	  hun	  eigen	  bestuurlijke	  taak	  

neerlegden	  bij	  de	  opperkapiteins.80	  	  

De	  pogingen	  van	  de	  burgemeesters	  een	  buffer	  op	  te	  werpen	  tussen	  henzelf	  en	  de	  

ontevreden	  stadsbevolking	  waren	  overigens	  niet	  altijd	  succesvol.	  De	  behoefte	  aan	  inspraak	  en	  

betrouwbare	  informatie	  was	  op	  sommige	  momenten	  zo	  groot	  dat	  burgers	  directe	  

verantwoording	  eisten	  van	  de	  stadsregeerders,	  en	  persoonlijk	  bij	  hen	  verhaal	  gingen	  halen.	  Op	  

24	  juli	  1566	  bijvoorbeeld	  toog	  een	  groep	  gereformeerden	  langs	  het	  huis	  van	  burgemeesters	  Jan	  

Claesz	  van	  Hoppen	  om	  opheldering	  te	  vragen,	  nadat	  een	  brief	  van	  Clement	  Volckertsz	  Coornhert	  

uit	  Naarden	  was	  gearriveerd,	  waarin	  hij	  waarschuwde	  voor	  de	  komst	  van	  regeringssoldaten.	  

Onder	  de	  protestanten	  bevond	  zich	  een	  aantal	  ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie.81	  En	  ook	  

tijdens	  het	  burgeroproer	  in	  februari	  1567,	  toen	  uitkwam	  dat	  de	  burgemeesters	  stadssoldaten	  

wierven,	  eisten	  sommige	  burgers	  en	  schutters	  een	  verklaring	  van	  burgemeester	  Joost	  Buyck.	  

Toen	  zij	  geen	  ‘goet	  antwoordt’	  kregen,	  besloten	  zij	  ’s	  nachts	  de	  straten	  te	  bezetten.82	  

Afschriften	  van	  besluitvorming	  

Door	  hun	  aanwezigheid	  in	  het	  politieke	  domein	  konden	  de	  gereformeerde	  protestanten	  

beschikken	  over	  afschriften	  van	  plakkaten,	  keuren,	  verdragen,	  brieven	  en	  resoluties.	  De	  

afschriften	  pasten	  binnen	  een	  traditie	  van	  publiceren	  in	  handschrift	  die	  nauw	  samenhing	  met	  

drukwerk.	  De	  gedrukte	  pamfletten	  uit	  deze	  periode	  en	  de	  afschriften	  die	  circuleerden	  

vertoonden	  grote	  overeenkomsten.	  Twee	  ‘nieuwsverzamelingen’	  van	  Amsterdammers,	  Jan	  Betsz	  

Rodenburgh	  en	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep,	  wijzen	  op	  een	  levendige	  uitwisseling	  van	  kopieën	  van	  

officiële	  documenten.	  Jan	  Betsz	  Rodenburgh	  bezat	  plakkaten	  en	  andere	  officiële	  papieren	  uit	  de	  

periode	  van	  de	  troebelen	  tot	  circa	  1569.	  Hij	  verwerkte	  deze	  vervolgens	  in	  een	  lopend	  verhaal,	  

hoewel	  het	  overgeleverde	  afschrift	  later	  nog	  is	  bewerkt	  waardoor	  onduidelijk	  is	  welke	  teksten	  

precies	  van	  hem	  zijn.83	  Schaeps	  collectie	  bestaat	  uit	  29	  losse	  stukken:	  brieven,	  rekesten,	  

verdragen,	  ordonnanties	  en	  resoluties.	  Verreweg	  de	  meeste	  hiervan	  (22)	  hebben	  te	  maken	  met	  

de	  gebeurtenissen	  in	  Amsterdam	  in	  1566-‐1567.	  Van	  de	  29	  geschriften	  zijn	  25	  handgeschreven.84	  

                                                 
80	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  3.	  
81	  Remonstrantie	  van	  de	  burgemeesters,	  f.	  3.	  Over	  de	  woordenwisseling	  tussen	  Reael	  en	  burgemeester	  Cops:	  Reael	  bij	  
Brandt,	  445.	  	  
82	  De	  burgemeesters	  vertelden	  Pauw	  later	  dat	  er	  burgers	  bij	  het	  huis	  van	  Joost	  Buyck	  waren,	  ‘qualijck	  sprekende	  dat	  
henluyden	  sulx	  niet	  en	  stont	  te	  leyden’.	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  5.	  
83	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’.	  In	  de	  toelichting	  staat:	  ‘Dit	  voorgaende	  gecopieert	  uyt	  de	  copye	  ende	  los	  
leggende	  schriften	  van	  Jan	  Betz	  Roodenburgh	  ende	  daerneffens	  noch	  eenige	  by	  gevoeght	  tot	  motorije	  dienende’,	  
Archief	  Handschriften,	  inv.	  nr.	  59,	  Historische	  beschryvinge	  aengaende	  het	  gepasseerde	  binnen	  Amstelredamme	  op	  en	  
omtrent	  de	  Reformatie,	  f.	  104.	  
84	  Wulp	  111;	  119;	  126-‐130;	  132-‐143;	  163;	  164;	  167-‐164.	  Nr.	  111,	  een	  afschrift	  van	  de	  Doleantie,	  wordt	  door	  Van	  der	  
Wulp	  niet	  aan	  Schaep	  toegeschreven,	  maar	  lijkt	  mij	  wel	  degelijk	  tot	  de	  collectie	  te	  behoren.	  Schaep	  was	  een	  van	  de	  
ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie.	  De	  tekst	  past	  naadloos	  in	  de	  collectie.	  Ook	  het	  Tweede	  verdrag	  der	  regering	  van	  
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Slechts	  drie	  documenten	  uit	  de	  twee	  verzamelingen	  overlappen,	  waaruit	  blijkt	  hoeveel	  

verschillende	  documenten	  circuleerden.85	  	  

Zowel	  Rodenburgh	  als	  Schaep	  waren	  direct	  betrokken	  bij	  de	  gebeurtenissen	  en	  konden	  

daardoor	  in	  het	  bezit	  zijn	  gekomen	  van	  in	  ieder	  geval	  een	  deel	  van	  de	  afschriften.	  Rodenburgh	  

was	  één	  van	  de	  zes	  opperkapiteins,	  en	  één	  van	  de	  negen	  vanaf	  maart	  1567,	  toen	  hun	  aantal	  werd	  

uitgebreid.86	  Rodenburgh	  kon	  door	  zijn	  positie	  aan	  de	  onderhandelingstafel	  de	  verdragen	  en	  

plakkaten	  onder	  ogen	  krijgen,	  en	  deze	  vervolgens	  kopiëren.	  Samen	  met	  zijn	  broer	  Herman	  

Rodenburgh,	  Arent	  Jansz	  Coesvelt,	  Laurens	  Jacobsz	  Reael	  en	  anderen	  behoorde	  hij	  tot	  de	  kern	  

van	  de	  gereformeerde	  gemeente.	  Zo	  vermoedden	  de	  burgemeesters	  dat	  de	  petitie	  waarin	  de	  

gemeente	  opriep	  tot	  het	  benoemen	  van	  Brederode	  tot	  kapitein-‐generaal,	  was	  opgesteld	  in	  zijn	  

huis.87	  Rodenburgh	  was	  een	  van	  de	  ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie	  en	  behoorde	  tot	  de	  Boelen-‐

Heijnenmaagschap.88	  Hij	  vluchtte	  na	  maart	  1567	  de	  stad	  uit	  en	  werd	  bij	  verstek	  verbannen	  door	  

de	  Raad	  van	  Beroerten,	  tegelijk	  met	  134	  andere	  Amsterdammers.	  Nadere	  bijzonderheden	  

ontbreken	  in	  het	  vonnis.89	  Ook	  over	  zijn	  wederwaardigheden	  na	  de	  troebelen	  is	  weinig	  bekend.	  	  

Schaep	  behoorde	  niet	  tot	  de	  bemiddelaars	  maar	  was	  wel	  een	  prominent	  lid	  van	  de	  

gereformeerde	  gemeente.90	  Ook	  was	  hij	  vermoedelijk	  lid	  van	  de	  schutterij.	  Veel	  verdragen	  en	  

besluiten	  moesten	  door	  de	  schutters	  en	  gereformeerde	  protestanten	  worden	  goedgekeurd	  en	  

werden	  met	  dat	  doel	  onder	  hen	  verspreid.91	  Op	  deze	  manier	  kan	  een	  aantal	  afschriften	  in	  zijn	  

bezit	  zijn	  gekomen.	  Via	  zijn	  vrouw	  was	  Schaep	  verwant	  aan	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap.	  Hij	  

was	  bovendien	  een	  politiek	  actief	  man,	  die	  de	  Doleantie	  ondertekende.92	  Schaep	  werd	  in	  april	  

1569	  bij	  verstek	  veroordeeld	  tot	  verbanning	  uit	  de	  stad,	  en	  zijn	  goederen	  werden	  geconfisceerd.	  

Hij	  zou	  kwaad	  hebben	  gesproken	  over	  de	  magistraat	  en	  daarmee	  onrust	  en	  oproer	  gewekt	  onder	  
                                                                                                                                                         
Antwerpen	  met	  de	  Hervormden	  (1567),	  Wulp	  164	  is	  mijns	  inziens	  ten	  onrechte	  niet	  als	  onderdeel	  van	  de	  verzameling	  
genoemd.	  Dit	  afschrift	  is	  in	  dezelfde	  hand	  geschreven	  als	  Articulen	  ouergesonden	  anden	  Regeerders	  der	  stede	  van	  
Antwerpen	  (1567),	  Wulp	  163.	  Beide	  hebben	  betrekking	  op	  de	  Antwerpse	  calvinisten	  in	  maart	  en	  april	  1567.	  
85	  In	  alle	  drie	  de	  gevallen	  ging	  het	  om	  verdragen	  tussen	  de	  protestanten	  en	  de	  stadsregeerders:	  het	  eerste	  verdrag	  na	  
de	  beeldenstorm,	  het	  akkoord	  na	  de	  tweede	  beeldenstorm	  in	  september	  en	  het	  akkoord	  na	  het	  burgeroproer	  van	  
februari	  1567.	  
86	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  73.	  Voor	  het	  besluit	  tot	  uitbreiding:	  Res.	  Vr.,	  14	  maart	  1567,	  f.	  73v.	  	  
87	  Zie	  het	  verhoor	  van	  Pieter	  Jansz	  de	  With,	  Confessieboek	  273,	  f.	  109v-‐111,	  f.	  113,	  f.	  118,	  f.	  119v,	  f.	  122v-‐124v,	  f.	  141v-‐
142v.	  
88	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  65-‐66.	  
89	  Het	  vonnis	  van	  Rodenburgh:	  Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen,	  123.	  	  
90	  Duijf	  Ockersdr	  verklaarde	  tijdens	  haar	  verhoor	  dat	  ze	  Pieter	  Schaep	  tijdens	  één	  van	  de	  gereformeerde	  preken	  
aalmoezen	  had	  zien	  ophalen.	  Confessieboek	  273,	  f.	  75v.	  Ook	  Pieter	  Jansz	  de	  With	  verklaarde	  hem	  te	  hebben	  gezien:	  
Confessieboek	  273,	  f.	  109v-‐110.	  Volgens	  het	  vonnis	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  was	  Schaep	  één	  van	  de	  voornaamste	  
protestanten:	  Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen,	  184-‐185.	  
91	  Schaep	  bezat	  een	  afschrift	  van	  de	  oproep	  van	  de	  burgemeesters	  aan	  de	  schutterijen	  om	  de	  preken	  te	  stoppen.	  De	  
kapiteins	  van	  de	  drie	  schuttersvendels	  kregen	  vermoedelijk	  een	  kopie,	  en	  zij	  moesten	  deze	  weer	  voorhouden	  aan	  de	  
schutters	  in	  hun	  vendel.	  Ordonnantie	  den	  schutters	  voorgehouden	  den	  1.	  Aug.	  (1566),	  Wulp	  127.	  Brieven	  van	  Willem	  
van	  Oranje	  en	  Margaretha	  werden	  getoond	  aan	  de	  zes	  kapiteins	  en	  aan	  prominente	  gereformeerden:	  Breen,	  
'Uittreksel',	  48-‐49.	  Begin	  september	  lazen	  de	  burgemeesters	  een	  plakkaat	  van	  Margaretha	  aan	  de	  28	  kapiteins	  van	  de	  
schuttersrotten	  voor.	  Res.	  Vr.,	  7	  september	  1566,	  f.	  30.	  Op	  7	  februari	  besloot	  de	  vroedschap	  een	  brief	  van	  Margaretha	  
te	  laten	  lezen	  aan	  de	  gedeputeerden	  van	  de	  schutterijen	  en	  om	  hen	  een	  kopie	  mee	  te	  geven.	  Res.	  Vr.,	  7	  februari	  1567,	  f.	  
55.	  
92	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  65.	  
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de	  bevolking,	  en	  hij	  zou	  aanwezig	  zijn	  geweest	  bij	  een	  bijeenkomst	  waar	  een	  petitie	  aan	  Willem	  

van	  Oranje	  werd	  opgesteld.	  Zelf	  was	  hij	  toen	  zijn	  vonnis	  bekend	  werd	  gemaakt	  al	  gevlucht	  -‐	  

waarheen	  is	  onbekend.	  Hij	  zou	  zijn	  stad	  nooit	  terugzien.	  Hij	  stierf	  in	  Edam	  in	  1574.93	  

De	  maatschappelijke	  positie	  van	  de	  twee	  kan	  echter	  niet	  het	  bezit	  van	  alle	  documenten	  

verklaren.	  Schaep	  was	  bijvoorbeeld	  in	  het	  bezit	  van	  drie	  documenten	  uit	  Antwerpen.	  Het	  gaat	  

om	  een	  brief	  van	  Margaretha	  aan	  het	  stadsbestuur	  van	  Antwerpen,	  vermoedelijk	  van	  september	  

1566,	  het	  tweede	  verdrag	  tussen	  de	  Antwerpse	  calvinisten	  en	  het	  stadsbestuur	  en	  een	  gedrukte	  

geloofsbelijdenis.94	  De	  verzameling	  van	  Rodenburgh	  bevat	  weer	  plakkaten	  en	  keuren	  vanaf	  april	  

1567,	  toen	  de	  opperkapiteins	  van	  hun	  taak	  werden	  ontheven,	  tot	  1569,	  toen	  Rodenburgh	  al	  was	  

gevlucht.	  Rodenburgh	  vulde	  zijn	  collectie	  wellicht	  later	  aan,	  na	  zijn	  terugkomst	  in	  Amsterdam	  in	  

1578.	  Kortom,	  afschriften	  van	  politieke	  documenten	  circuleerden	  breder	  dan	  alleen	  onder	  de	  

direct	  betrokkenen.	  

De	  verzamelingen	  van	  Schaep	  en	  Rodenburgh	  pasten	  binnen	  een	  handschriftelijke	  

traditie	  van	  het	  kopiëren,	  afschrijven	  en	  verzamelen	  van	  officiële	  documenten.95	  In	  zeventiende-‐

eeuws	  Engeland,	  waar	  deze	  traditie	  beter	  is	  gedocumenteerd,	  werden	  deze	  separates	  door	  

individuen	  gekopieerd,	  van	  elkaar	  en	  van	  gedrukte	  exemplaren,	  maar	  was	  ook	  sprake	  van	  

commerciële	  productie.96	  Lieuwe	  van	  Aitzema	  baatte	  halverwege	  de	  zeventiende	  eeuw	  vanuit	  

Den	  Haag	  een	  illegale	  nieuwsdienst	  uit,	  waarvoor	  hij	  klerken	  veelvuldig	  kopieën	  liet	  maken	  van	  

politieke	  stukken.97	  Het	  is	  goed	  denkbaar	  dat	  deze	  praktijk	  zich	  ook	  in	  de	  zestiende	  eeuw	  al	  

bestond,	  hoewel	  waarschijnlijk	  op	  minder	  grote	  en	  professionele	  schaal.	  De	  herhaalde	  

verwijzingen	  in	  het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz	  naar	  afschriften	  en	  kopieën	  van	  officiële	  

brieven	  die	  de	  ronde	  deden,	  lijken	  hier	  in	  ieder	  geval	  op	  te	  wijzen.98	  	  

De	  afschriften	  waren	  nauw	  gerelateerd	  aan	  de	  gedrukte	  pamfletten	  die	  op	  dat	  moment	  

circuleerden.	  Net	  als	  pamfletten	  werden	  afschriften	  onder	  een	  breder	  publiek	  verspreid.	  

Gedrukte	  pamfletten	  werden	  gekopieerd,	  onder	  meer	  in	  kronieken.99	  Andersom	  verschenen	  

regelmatig	  gedrukte	  versies	  van	  oorspronkelijke	  handschriften,	  zoals	  brieven	  en	  petities.	  Maar	  
                                                 
93	  Zijn	  broer	  Gerrit	  Jacobsz	  Schaep	  kwam	  na	  de	  Alteratie	  in	  1578	  in	  de	  stadsregering	  terecht,	  en	  een	  aantal	  jaren	  later	  
ook	  zijn	  zoon	  Jacob,	  over	  wie	  het	  verhaal	  ging	  dat	  hij	  zich	  uit	  angst	  voor	  de	  Armada	  bekeerde	  tot	  het	  katholieke	  geloof.	  
Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  65-‐66.	  Zie	  ook:	  SAA,	  Archief	  familie	  Backer,	  inv.	  nr.	  44,	  Genealogieën	  van	  
Amsterdamse	  families	  (Schaep).	  
94	  Articulen	  ouergesonden,	  Wulp	  163;	  Tweede	  verdrag,	  Wulp	  164;	  Confessie	  oft	  Bekentenisse	  der	  Dienaren	  Jesu	  Christi	  
(…)	  binnen	  Antwerpen	  (…)	  (1567),	  Wulp	  165.	  
95	  Love,	  Culture	  and	  commerce	  of	  texts,	  3-‐9.	  
96	  Afschriften	  van	  brieven,	  verslagen	  van	  parlementaire	  discussies	  circuleerden	  in	  Engeland	  grote	  hoeveelheden	  -‐	  van	  
sommige	  exemplaren	  zijn	  meer	  dan	  vijftig	  exemplaren	  overgeleverd.	  Love,	  Culture	  and	  commerce	  of	  texts,	  14.	  	  
97	  Keblusek,	  Boeken	  in	  de	  hofstad,	  238-‐239.	  
98	  Zo	  schreef	  hij	  in	  augustus	  1573	  dat	  in	  Amsterdam	  een	  brief	  werd	  vertoond	  ‘oft	  copie	  daervan’,	  geschreven	  aan	  de	  
stadsregering	  van	  Gouda	  door	  twee	  gevluchte	  Goudenaren.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  11	  augustus	  1573,	  
290.	  Twee	  maanden	  later	  toonde	  een	  kennis	  van	  Wouter	  een	  kopie	  van	  een	  brief	  van	  de	  hertog	  van	  Alva	  aan	  een	  
kapitein	  in	  het	  Spaanse	  leger.	  Ibidem,	  6	  oktober	  1573,	  317.	  Zie	  ook:	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  534.	  Zie	  verder	  
hoofdstuk	  4.	  
99	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  kroniek	  die	  Antwerpenaar	  Godevaert	  van	  Haecht	  van	  1565	  tot	  1574	  bijhield:	  De	  kroniek	  van	  
Godevaert	  van	  Haecht,	  red.	  Van	  Roosbroeck.	  
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ook	  inhoudelijk	  komen	  de	  pamfletten	  en	  de	  afschriften	  met	  elkaar	  overeen.	  In	  deze	  periode	  

bestond	  het	  gros	  van	  de	  gedrukte	  pamfletten	  uit	  brieven,	  traktaten,	  rekesten	  en	  verdragen,	  net	  

als	  de	  manuscriptencollectie	  van	  Schaep	  en	  de	  kroniek	  van	  Rodenburgh.	  Schaep	  had	  

bijvoorbeeld	  twee	  handgeschreven	  kopieën	  van	  petities	  in	  zijn	  bezit	  -‐	  een	  kopie	  van	  het	  

Smeekschrift	  van	  het	  Verbond	  der	  Edelen,	  dat	  in	  april	  1566	  aan	  landvoogdes	  Margaretha	  van	  

Parma	  werd	  aangeboden,	  en	  het	  zogeheten	  drie-‐miljoen-‐guldenrekest	  waarin	  Filips	  een	  groot	  

fortuin	  werd	  geboden	  in	  ruil	  voor	  godsdienstvrijheid.100	  Van	  beide	  petities	  bestaan	  meerdere	  

gedrukte	  edities.101	  	  

Afschriften	  konden	  een	  duidelijke	  ‘pamfletfunctie’	  hebben.	  Schijnbaar	  objectieve	  en	  

neutrale	  publicaties	  zoals	  afschriften	  van	  politieke	  documenten	  vertelden	  een	  eigen	  verhaal	  of	  

brachten	  een	  bepaald	  standpunt	  over.102	  De	  brief	  van	  Margaretha	  uit	  de	  collectie	  van	  Schaep	  

onderstreepte	  bijvoorbeeld	  de	  mislukte	  pogingen	  om	  de	  groeiende	  vrijheid	  van	  godsdienst	  van	  

de	  gereformeerden	  in	  de	  stad	  tegen	  te	  houden.	  In	  de	  brief	  reageerde	  Margaretha	  op	  het	  verdrag	  

tussen	  de	  gereformeerden	  en	  de	  stadsregering	  van	  26	  augustus	  1566.	  Ze	  was	  woedend,	  vooral	  

omdat	  ze	  niet	  uit	  het	  verdrag	  kon	  opmaken	  dat	  de	  burgemeesters	  echt	  tot	  het	  afsluiten	  ervan	  

waren	  gedwongen.103	  Deze	  brief	  weerspiegelde	  dus	  ook	  de	  onmacht	  van	  de	  burgemeesters.	  	  

Daarnaast	  waren	  handschriftelijke	  publicaties	  onderwerp	  van	  dezelfde	  verzamelwoede	  

als	  pamfletten.	  Pamfletten	  werden	  in	  de	  zestiende	  en	  zeventiende	  eeuw	  vaak	  thematisch	  of	  

chronologisch	  gebundeld,	  net	  als	  handschriftelijke	  publicaties.104	  Dezelfde	  thematische	  

bundeling	  is	  te	  zien	  in	  de	  twee	  verzamelingen	  van	  Schaep	  en	  Rodenburgh.	  Meer	  dan	  een	  

individueel	  afschrift	  van	  bijvoorbeeld	  een	  resolutie	  geeft	  een	  collectie	  immers	  een	  compleet	  

overzicht	  van	  een	  bepaalde	  periode	  of	  een	  proces.105	  Daarmee	  kregen	  deze	  schijnbaar	  feitelijke,	  

op	  zichzelf	  staande	  relazen	  een	  andere	  betekenis.	  Het	  verhaal	  dat	  de	  collectie	  van	  Schaep	  vertelt,	  

is	  dat	  van	  de	  groeiende	  invloed	  van	  schutters	  en	  gereformeerde	  burgerij,	  een	  proces	  dat	  begon	  

met	  het	  verbod	  op	  het	  preken	  buiten	  de	  stad	  en	  eindigde	  met	  vrije	  godsdienstuitoefening	  en	  het	  

toewijzen	  van	  een	  kerk	  aan	  de	  gereformeerde	  protestanten.	  	  

                                                 
100	  Respectievelijk	  Afschriften	  van	  oorkonden	  betrekkelijk	  het	  verbond	  en	  smeekschrift	  der	  Edelen	  (1566),	  Wulp	  119;	  
Tgrote	  Reqte	  vande	  gereformeerde	  Religie	  (1566)	  Wulp	  143.	  Marnef	  kwam	  nog	  twee	  afschriften	  van	  het	  drie-‐miljoen-‐
guldenrekest	  op	  het	  spoor.	  Hierover:	  Marnef,	  Antwerpen	  in	  de	  tijd	  van	  de	  Reformatie,	  131.	  
101	  Zie	  hiervoor	  dit	  hoofdstuk,	  p.	  67.	  	  
102	  Harline,	  Pamphlets,	  printing,	  and	  political	  culture;	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  19.	  
103	  Brief	  van	  Margaretha	  van	  Parma	  aan	  de	  regering	  van	  Amsterdam	  (1566),	  Wulp	  135.	  
104	  In	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Amsterdam	  bevindt	  zich	  bijvoorbeeld	  een	  boekje	  met	  daarin	  negen	  pamfletten	  over	  
de	  ‘troebelen’	  in	  Antwerpen,	  alle	  daterend	  van	  1566,	  onder	  de	  titel	  Recveil	  des	  choses	  advenves	  en	  Anvers,	  tovchant	  le	  
fait	  de	  la	  Religion.	  De	  binding	  en	  de	  gelijmde	  bladwijzertjes	  wijzen	  er	  volgens	  conservator	  Paul	  Dijstelberge	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  op	  dat	  het	  boekje	  in	  de	  zestiende	  eeuw	  is	  gebundeld.	  Meer	  over	  dit	  fenomeen:	  Dijstelberge,	  
'Ik	  wil	  dat	  er	  gelezen	  wordt';	  Pettegree,	  Reformation	  and	  the	  culture	  of	  persuasion,	  47.	  In	  Engeland	  zijn	  talloze	  
collecties	  en	  verzamelingen	  van	  handschriftelijke	  publicaties	  overgeleverd	  die	  thematisch	  of	  chronologisch	  met	  elkaar	  
samenhingen.	  Love,	  Culture	  and	  commerce	  of	  texts,	  13.	  	  
105	  Ibidem,	  134-‐135.	  
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De	  verzamelingen	  van	  Schaep	  en	  Rodenburgh	  laten	  daarnaast	  een	  sterke	  behoefte	  zien	  

aan	  het	  vastleggen	  van	  de	  gebeurtenissen	  waarvan	  zij	  getuige	  waren.	  In	  bijna	  alle	  geschriften	  

van	  Schaep	  -‐	  ook	  de	  gedrukte	  –	  zijn	  de	  belangrijkste	  passages	  onderstreept.	  In	  de	  kantlijn	  van	  

het	  afschrift	  van	  een	  resolutie	  waarin	  werd	  besloten	  om	  twee	  gedeputeerden	  van	  de	  

gereformeerden	  en	  twee	  van	  de	  magistraat	  naar	  Margaretha	  te	  sturen,	  schreef	  Schaep	  de	  namen	  

van	  de	  personen	  die	  uiteindelijk	  werden	  gezonden.106	  Dit	  versterkt	  het	  idee	  dat	  Schaep	  de	  

collectie	  aanlegde	  als	  naslagwerk	  van	  de	  gebeurtenissen.	  Wellicht	  was	  het	  zijn	  plan	  ooit	  een	  

kroniek	  te	  schrijven	  en	  dienden	  ze	  als	  geheugensteun.	  In	  kronieken	  zoals	  die	  van	  Rodenburgh	  

werden	  vaker	  volledige	  keuren,	  plakkaten,	  rekesten	  en	  zelfs	  pamfletten	  opgenomen	  in	  een	  

lopend	  verhaal.107	  Overigens	  is	  het	  goed	  mogelijk	  dat	  deze	  kronieken	  en	  dagboeken	  zelf	  ook	  een	  

publieke	  functie	  hadden:	  zij	  circuleerden	  via	  handschriftelijke	  kopieën.108	  

Als	  afschriften	  openbaar	  werden	  gemaakt,	  konden	  zij	  dienen	  als	  mobilisatie-‐	  of	  

pressiemiddel.	  In	  maart	  1567	  overviel	  een	  groep	  gereformeerde	  protestanten,	  onder	  wie	  een	  

aantal	  Friese	  edelen,	  de	  secretaris	  van	  de	  Geheime	  Raad,	  De	  la	  Torre,	  die	  op	  dat	  moment	  in	  de	  

stad	  verbleef.	  Zij	  vermoedden	  dat	  De	  la	  Torre	  opdracht	  had	  gekregen	  om	  Hendrik	  van	  Brederode	  

koste	  wat	  kost	  uit	  de	  stad	  te	  laten	  vertrekken.	  Inderdaad	  vond	  de	  groep	  overvallers	  een	  brief	  

waaruit	  zij	  afleidden	  dat	  het	  leger	  van	  Karel	  van	  Brimeu,	  de	  graaf	  van	  Megen,	  in	  aantocht	  was	  om	  

Brederode	  te	  laten	  vertrekken.	  Deze	  brief	  en	  andere	  belastende	  documenten	  werden	  direct	  naar	  

Brederode	  gebracht	  en	  ‘onder	  het	  volck	  verbrijdt’,	  waardoor	  grote	  onrust	  ontstond.109	  Ook	  de	  

eerdergenoemde	  brief	  van	  Clement	  Volckertsz	  Coornhert	  vanuit	  Naarden,	  waarin	  hij	  

waarschuwde	  voor	  de	  komst	  van	  het	  regeringsleger,	  werd	  verspreid	  onder	  de	  gemeente.	  Daar	  

veroorzaakte	  de	  brief	  veel	  onrust.110	  

	  

Petities	  als	  publiek	  protestinstrument	  

	  

Petities	  waren	  bij	  uitstek	  het	  instrument	  waarmee	  de	  dissidenten	  in	  deze	  periode	  bewust	  een	  

groot	  publiek	  aanspraken	  maar	  ook	  zeiden	  te	  vertegenwoordigen.111	  Zij	  gebruikten	  petities	  om	  

hun	  politieke	  programma	  over	  te	  brengen	  aan	  een	  breder	  publiek.	  De	  rekesten	  maakten	  net	  als	  

de	  vermaningen,	  remonstranties	  en	  traktaten	  deel	  uit	  van	  de	  traditie	  van	  verzet.	  Net	  als	  in	  de	  

andere	  publicaties	  stonden	  noties	  als	  gewetens-‐	  en	  godsdienstvrijheid	  centraal	  en	  kenmerkte	  de	  

                                                 
106	  Copie.	  Articulen	  dienende	  naer	  beduncken	  zijnder	  Exie	  (…)	  (1566),	  Wulp	  138.	  
107	  Zie	  bijvoorbeeld	  De	  kroniek	  van	  Godevaert	  van	  Haecht,	  red.	  Van	  Roosbroeck.	  
108	  Volgens	  Joke	  Spaans	  circuleerde	  het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz	  mogelijk	  onder	  katholieke	  missionarissen:	  
Spaans,	  'Catholicism	  and	  resistance',	  157.	  Van	  het	  dagverhaal	  van	  Stoffel	  Jansz	  bestonden	  verschillende	  afschriften,	  
het	  origineel	  is	  niet	  overgeleverd.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  88.	  Ook	  van	  de	  kroniek	  van	  Reael	  zijn	  
verschillende	  afschriften	  bekend.	  Hierover:	  Breen,	  'Uittreksel',	  1-‐7.	  
109	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  43	  en	  43v.	  
110	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  534.	  
111	  Vgl.	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  proefschrift);	  Zaret,	  Origins	  of	  democratic	  culture.	  
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kritiek	  erin	  zich	  door	  dubbelzinnigheid.112	  Het	  aandeel	  van	  petities	  in	  het	  corpus	  van	  geschriften	  

was	  opvallend	  groot.	  Dat	  was	  al	  zo	  vóór	  de	  overhandiging	  van	  het	  Smeekschrift:	  de	  

Amsterdamse	  Doleantie	  kan	  bijvoorbeeld	  worden	  gezien	  als	  een	  ‘vroege’	  politieke	  en	  publieke	  

petitie,	  net	  als	  een	  aantal	  andere	  rekesten	  dat	  in	  de	  jaren	  voor	  het	  Smeekschrift	  werd	  

ingediend.113	  	  	  

Het	  Smeekschrift	  was	  dus	  niet	  de	  eerste	  politieke	  en	  publieke	  petitie,	  maar	  dit	  rekest	  

zette	  wel	  het	  grootscheepse	  gebruik	  van	  petities	  als	  publicitair	  instrument	  in	  gang.	  Het	  

Smeekschrift	  en	  de	  twee	  daaropvolgende	  petities	  die	  het	  Verbond	  aanbood	  aan	  Margaretha,	  

verschenen	  in	  een	  groot	  aantal	  gedrukte	  edities.114	  Ook	  een	  aantal	  andere	  petities	  vond	  zijn	  weg	  

naar	  de	  drukpers.	  Zo	  dienden	  de	  Vier	  Leden	  van	  Vlaanderen	  kort	  na	  de	  overhandiging	  van	  het	  

Smeekschrift	  drie	  rekesten	  in.	  De	  eerste	  van	  deze	  drie	  verscheen	  later	  samen	  met	  het	  

Smeekschrift	  in	  een	  pamflet.115	  Naast	  de	  gedrukte	  exemplaren	  circuleerden	  handgeschreven	  

kopieën	  van	  rekesten.116	  	  

Petities	  waren	  een	  populair	  communicatiemiddel	  door	  hun	  legitieme	  aard	  en	  hun	  

herkenbaarheid.	  Deze	  twee	  eigenschappen	  maakten	  petities	  bij	  uitstek	  geschikt	  voor	  het	  

betrekken	  van	  een	  algemeen	  publiek	  bij	  de	  politieke	  conflicten.	  Van	  oudsher	  waren	  rekesten	  de	  

officiële	  instrumenten	  waarmee	  individuen	  maar	  ook	  sociale,	  economische	  en	  politieke	  

corporaties	  konden	  communiceren	  met	  de	  autoriteiten.	  Het	  indienen	  van	  een	  petitie	  was	  een	  

recht	  waarop	  iedereen,	  van	  boer	  tot	  edelman,	  zich	  kon	  beroepen,	  en	  van	  dat	  recht	  werd	  gretig	  

gebruik	  gemaakt.	  Als	  iemand	  iets	  gedaan	  wilde	  krijgen	  van	  de	  lokale,	  gewestelijke	  of	  centrale	  

autoriteiten	  of	  een	  klacht	  kenbaar	  wilde	  maken,	  was	  het	  indienen	  van	  een	  rekest	  vaak	  het	  eerste	  

dat	  hij	  deed.117	  

                                                 
112	  Duke	  noemde	  dit	  type	  politieke	  geschriften	  zelfs	  de	  ‘press	  releases’	  van	  het	  Verbond.	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  
125;	  Duke,	  'Posters,	  pamphlets	  and	  prints',	  159.	  Enkele	  voorbeelden	  van	  deze	  ambigue	  kritiek	  in	  pamfletten:	  De	  
auteur	  van	  het	  pamflet	  De	  derde	  waerschouwinge	  ende	  vermaninghe	  aende	  goede,	  getrouwe	  regeerders	  vanden	  lande	  
van	  Brabant	  (…)	  (1566)	  (TB	  1500)	  wees	  naar	  Viglius,	  de	  theologen	  van	  de	  Universiteit	  van	  Leuven	  en	  de	  inquisiteurs	  
als	  veroorzakers	  van	  alle	  onrust.	  Een	  tweede	  pamflet	  getiteld	  Bekentenisse	  of	  belijdenisse	  des	  geloofs	  in	  ’t	  gemeen	  (…)	  
(1566)	  drukte	  de	  koning	  op	  het	  hart	  dat	  de	  protestanten	  geen	  opstand	  en	  oproer	  wilden	  veroorzaken:	  dat	  werd	  hem	  
ingefluisterd	  door	  zijn	  slechte	  raadgevers.	  Het	  pamflet	  bij:	  Bor,	  Oorsprongk	  1,	  43.	  Zie	  voor	  meer	  over	  de	  ambigue	  
kritiek	  in	  de	  traditie	  van	  verzet:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  42.	  
113	  Zie:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  43-‐46.	  
114	  Van	  het	  Smeekschrift	  zelf	  verschenen	  minstens	  zes	  edities.	  Drie	  andere	  versies	  bevatten	  ook	  brieven	  van	  
Margaretha.	  Het	  tweede	  Smeekschrift	  van	  juli	  1566:	  Der	  Guesen	  handelinghe	  ende	  oprechte	  meninghe	  (…)	  (1566),	  
Wulp	  123.	  Zes	  maanden	  later	  liet	  Margaretha	  zelf	  het	  derde	  Smeekschrift	  drukken:	  Copie	  de	  la	  lettre	  escripte	  par	  le	  
seigneur	  de	  Brederode	  (…)	  (1567),	  Knuttel	  151.	  Hierover:	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  23.	  
115	  Propositie	  ende	  Requeste	  opt	  stuck	  van	  de	  Inquisitie	  (…)	  (1566),	  Wulp	  121.	  Zie	  ook:	  Bor,	  Oorsprongk	  1,	  40-‐41.	  De	  
Duitse	  druk	  van	  het	  drie-‐miljoen-‐guldenrekest:	  Supplication:	  So	  im	  Namen	  aller	  Euangelischen	  Kirchen	  in	  Niderlanden	  
(…)	  (1566),	  Wulp	  144.	  Deze	  pamfletten	  werden	  ook	  vertaald	  om	  te	  kunnen	  worden	  verspreid	  in	  het	  buitenland.	  
Antwerpse	  regenten	  meldden	  dat	  kopieën	  van	  het	  Smeekschrift	  verstuurd	  waren	  naar	  Engeland,	  Spanje,	  Italië	  en	  de	  
Baltische	  gebieden:	  Prims,	  ‘De	  briefwisseling’,	  510.	  Zo	  verscheen	  van	  die	  hierna	  genoemde	  Vermaninge	  aende	  
regeerders	  ende	  gemeynte	  vanden	  vier	  hooftsteden	  van	  Brabant	  voor	  juli	  1566	  een	  Engelse	  vertaling:	  Transcript	  of	  the	  
registers	  of	  the	  company	  of	  stationers	  of	  London	  1554-1640,	  I,	  142.	  Vriendelijke	  mededeling	  van	  Alastair	  Duke.	  
116	  Zie	  bijvoorbeeld	  een	  handgeschreven	  kopie	  van	  het	  drie-‐miljoen-‐guldenrekest	  en	  van	  het	  Smeekschrift	  in	  de	  
collectie	  van	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep.	  
117	  Shapiro,	  'Officially	  solicited	  petitions';	  Walter,	  'Confessional	  politics';	  Zaret,	  'Petitions	  and	  the	  "invention"	  of	  public	  
opinion'.	  Voor	  petities	  in	  centraal	  Europa,	  zie:	  Würgler,	  'Voices	  from	  among	  the	  "silent	  masses"'.	  	  
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Petities	  waren	  kortom	  het	  meest	  rechtstreekse	  middel	  waarmee	  de	  ‘gewone	  man’	  (zij	  het	  

vaak	  als	  lid	  van	  een	  corporatie)	  invloed	  kon	  uitoefenen	  op	  de	  besluitvorming	  en	  kon	  

participeren	  in	  de	  politieke	  praktijk.	  Autoriteiten	  baseerden	  regelmatig	  hun	  wet-‐	  en	  regelgeving	  

op	  ingediende	  petities.	  Daarnaast	  gaf	  de	  praktijk	  de	  indieners	  het	  idee	  dat	  zij	  deel	  uitmaakten	  

van	  het	  besluitvormingsproces,	  een	  cruciaal	  aspect	  van	  de	  politieke	  cultuur	  van	  vroegmodern	  

stedelijk	  republicanisme	  dat	  ervan	  uitging	  dat	  de	  autoriteiten	  hun	  burgers	  representeerden.118	  

Het	  woord	  ‘petitie’	  zelf	  kwam	  werd	  in	  deze	  periode	  overigens	  niet	  gebruikt:	  het	  is	  een	  

verzamelnaam	  voor	  verschillende	  soorten	  klachten	  en	  verzoeken.	  De	  termen	  request	  of	  rekest,	  

remonstrantie,	  verzoek	  of	  doleantie	  (klaagschrift)	  werden	  door	  elkaar	  gebruikt,	  schijnbaar	  

willekeurig.	  In	  het	  Smeekschrift	  verwezen	  de	  indieners	  bijvoorbeeld	  afwisselend	  naar	  het	  

geschrift	  als	  remonstrantie	  en	  rekest.119	  

In	  conflictsituaties	  konden	  petities	  echter	  een	  geheel	  andere	  betekenis	  krijgen,	  zo	  blijkt	  

uit	  het	  Smeekschrift.	  De	  opstellers	  van	  het	  Smeekschrift	  verwezen	  naar	  de	  publieke	  onrust	  over	  

de	  mogelijke	  invoering	  van	  de	  inquisitie.	  Die	  onrust	  zou	  volgens	  hen	  nog	  veel	  groter	  worden	  als	  

Margaretha	  het	  verzoek	  afsloeg.120	  Dit	  indirecte	  dreigement	  en	  het	  grootse	  militaire	  vertoon	  

waarmee	  de	  overhandiging	  gepaard	  ging,	  kwam	  niet	  overeen	  met	  de	  nederige	  toon	  van	  de	  

petitie.	  Aan	  de	  andere	  kant	  konden	  de	  indieners	  het	  juist	  door	  die	  ootmoedige	  toon	  voor	  doen	  

komen	  alsof	  zij	  geen	  kwaad	  in	  zin	  hadden.	  Door	  zich	  in	  alle	  nederigheid	  te	  richten	  tot	  de	  

ontvangers,	  benadrukten	  zij	  op	  het	  oog	  de	  afhankelijkheidsrelatie	  tussen	  hen.121	  De	  

achterliggende	  dreiging	  van	  oproer	  en	  geweld	  maakte	  van	  de	  ogenschijnlijk	  legitieme	  petitie	  

echter	  een	  radicaal	  rekest.122	  Deze	  dubbelzinnigheid	  sloot	  naadloos	  aan	  bij	  de	  ambigue	  kritiek	  

van	  de	  edelen	  en	  reformatoren.	  

De	  dissidenten	  gebruikten	  het	  Smeekschrift	  en	  andere	  petities	  om	  steun	  te	  mobiliseren.	  

Brederode	  reisde	  na	  de	  overhandiging	  van	  het	  Smeekschrift	  door	  de	  Lage	  Landen	  om	  

handtekeningen	  te	  verzamelen.123	  De	  collectieve	  aard	  van	  petities	  was	  een	  belangrijk	  voordeel.	  

Ze	  wonnen	  aan	  kracht	  naarmate	  meer	  mensen	  ze	  ondertekenden.	  Dat	  maakte	  rekesten	  een	  

uitermate	  geschikt	  mobilisatiemiddel.	  Voor	  de	  overhandiging	  van	  de	  petitie	  op	  5	  april	  hadden	  de	  

leden	  van	  het	  Verbond	  al	  actief	  steun	  gezocht:	  zeven	  leden	  reisden	  door	  de	  gewesten	  met	  ieder	  

een	  kopie	  van	  het	  Smeekschrift.124	  	  

                                                 
118	  Blickle,	  Ellis	  en	  Österberg,	  'The	  commons	  and	  the	  state',	  150-‐152;	  Van	  Nierop,	  'Popular	  participation	  in	  politics',	  
286-‐287.	  Zie	  voor	  meer	  over	  de	  stedelijke	  ideologie	  en	  representatie:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  27-‐29.	  	  
119	  Het	  woord	  smeekschrift	  zelf	  werd	  waarschijnlijk	  pas	  voor	  het	  eerst	  gebruikt	  door	  P.C.	  Hooft.	  Hooft,	  Nederlandsche	  
Historiën,	  75.	  
120	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  76-‐80.	  
121	  Zaret,	  'Petitions	  and	  the	  "invention"	  of	  public	  opinion',	  1513-‐1514.	  	  
122	  Würgler,	  'Voices	  from	  among	  the	  "silent	  masses"',	  13;	  Van	  Nierop,	  'Popular	  participation	  in	  politics',	  288.	  
123	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  13;	  Te	  Water,	  Historie	  van	  het	  verbond,	  94-‐95.	  
124	  Duke,	  'Dissident	  propaganda',	  120.	  	  
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Ook	  de	  betoogtrant	  maakte	  petities	  bij	  uitstek	  geschikt	  als	  instrument	  voor	  de	  

dissidenten.	  Daardoor	  konden	  de	  auteurs	  of	  indieners	  uitgebreid	  ingaan	  op	  hun	  motivatie	  en	  

hun	  betrouwbare	  achtergrond,	  om	  vervolgens	  direct	  met	  hun	  eigen	  oplossing	  te	  komen.	  Zo	  

zetten	  de	  opstandelingen	  hun	  schriftelijk	  vertoog	  tijdens	  de	  vredesbesprekingen	  in	  1574	  bewust	  

om	  in	  de	  betoogtrant	  van	  een	  verzoekschrift.	  Daardoor	  konden	  zij	  hun	  argumenten	  krachtiger	  

presenteren.125	  Hier	  kwam	  de	  vaste	  opbouw	  van	  rekesten	  goed	  van	  pas:	  petities	  bestonden	  over	  

het	  algemeen	  uit	  een	  aanhef,	  een	  deel	  waarin	  de	  indieners	  hun	  recht	  beargumenteerden	  op	  het	  

indienen	  van	  petities	  door	  te	  wijzen	  naar	  bijvoorbeeld	  hun	  poorterschap	  of	  goede	  reputatie,	  een	  

uitleg	  van	  de	  klacht	  of	  het	  verzoek	  en	  een	  voorstel	  voor	  een	  oplossing,	  gevolgd	  door	  een	  

ondertekening.126	  

Petities	  waren	  zo	  populair	  als	  medium	  dat	  zij	  zelf	  een	  vorm	  van	  politiek	  vertoog	  werden.	  

Zo	  werden	  teksten	  in	  de	  herkenbare	  vorm	  van	  petities	  gegoten,	  maar	  niet	  overhandigd	  aan	  de	  

geadresseerde.	  Het	  populaire	  Remonstrance	  oft	  vertoogh	  an	  den	  grootmachtige	  coninck	  van	  

Spaengien	  sloot	  bijvoorbeeld	  aan	  op	  het	  Smeekschrift,	  en	  was	  er	  wellicht	  zelfs	  een	  commentaar	  

op,	  maar	  Filips	  ontving	  voor	  zover	  bekend	  geen	  exemplaar.127	  Daarnaast	  deden	  verschillende	  

pamfletten	  een	  beroep	  op	  de	  autoriteit	  van	  ‘echte’	  petities.	  Het	  radicale	  Advertissement	  bijde	  

goede	  en	  ghetrouwe	  ondersaten	  verwees	  bijvoorbeeld	  naar	  het	  Smeekschrift,	  net	  als	  de	  

Vermaninge	  aende	  regeerders	  ende	  gemeynte	  vanden	  vier	  hooftsteden	  van	  Brabant.	  Beide	  

verwezen	  daarnaast	  naar	  een	  petitie	  die	  de	  Raad	  van	  Brabant	  in	  1565	  indiende.128	  Daarmee	  was	  

de	  petitie	  een	  op	  zichzelf	  staand	  medium	  geworden	  dat	  ook	  overtuigingskracht	  kreeg	  

toegeschreven	  zonder	  daadwerkelijk	  te	  zijn	  overhandigd.	  

Deze	  publicaties,	  die	  de	  politieke	  autoriteit	  van	  petities	  in	  stelling	  brachten,	  richtten	  zich	  

tot	  een	  algemeen	  publiek.	  Zo	  riep	  de	  auteur	  van	  de	  Vermaninge	  alle	  steden	  op	  om	  publiekelijk	  

het	  Smeekschrift	  te	  steunen.129	  Hetzelfde	  publiek	  werd	  weer	  ingezet	  om	  de	  brede	  steun	  van	  

petities	  te	  claimen.	  In	  een	  pamflet	  genaamd	  Derde	  Waerschouwinge	  (1566)	  beweerden	  de	  

auteurs	  dat	  alleen	  al	  in	  het	  gewest	  Brabant	  meer	  dan	  40.000	  mensen	  bereid	  waren	  om	  het	  

                                                 
125	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  20.	  Dat	  gebeurde	  op	  aanraden	  van	  Filips	  van	  Marnix,	  heer	  
van	  Sint-‐Aldegonde	  (niet	  te	  verwarren	  met	  Filips	  van	  Sint-‐Aldegonde,	  heer	  van	  Noircarmes),	  publicist,	  diplomaat	  en	  
rechterhand	  van	  Oranje	  tijdens	  de	  vredesbesprekingen.	  
126	  Van	  Nierop,	  'Popular	  participation	  in	  politics'.	  
127	  In	  korte	  tijd	  verschenen	  zeker	  drie	  edities	  van	  dit	  pamflet:	  één	  in	  het	  Frans	  en	  twee	  in	  het	  Nederlands.	  
Remonstrance	  oft	  vertoogh	  an	  den	  grootmachtige	  coninck	  van	  Spaengien	  (…)	  (1566),	  Knuttel	  139b;	  139c;	  143.	  Zie	  ook	  
Bor,	  Oorsprongk	  1,	  102-‐103;	  Het	  pamflet	  Bekentenisse	  of	  belijdenisse	  des	  geloofs	  in	  ’t	  gemeen	  (…)	  ging	  vergezeld	  van	  
een	  petitie	  aan	  Filips	  waarin	  deze	  werd	  opgeroepen	  kennis	  te	  nemen	  van	  de	  belijdenis.	  Het	  pamflet	  bij:	  Bor,	  
Oorsprongk	  1,	  43.	  In	  1567	  verscheen	  een	  pamflet	  met	  daarin	  twee	  Lutherse	  traktaten	  in	  de	  vorm	  van	  rekesten,	  
getiteld:	  Supplicatien	  ende	  requesten	  uut	  den	  name	  der	  Christelicker	  Ghemeynte	  binnen	  Antwerpen	  (…)	  (1567),	  Knuttel	  
152aa.	  Hierover	  ook:	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  87.	  
128	  Aduertissement	  bijde	  goede	  ende	  ghetrauwe	  ondersaten	  ende	  inwoonderen	  der	  C.M.	  Erfnederlanden	  gedaen	  (…)	  
(1566),	  Wulp	  122.	  Ook	  Albert	  Christiaensz	  drukte	  dit	  pamflet,	  dat	  alleen	  in	  spelling	  iets	  verschilt.	  Vermaninge	  aende	  
regeerders	  ende	  gemeynte	  vanden	  vier	  hooftsteden	  van	  Brabant	  (1566),	  Someren	  21.	  Over	  de	  petitie	  van	  de	  vier	  
hoofdsteden	  van	  Brabant	  uit	  1565:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  42.	  
129	  Vermaninge	  aende	  regeerders,	  Someren	  21.	  	  
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Smeekschrift	  van	  het	  Verbond	  te	  ondertekenen.130	  De	  cirkel	  was	  rond:	  petities	  verschenen	  in	  

gedrukte	  vorm	  met	  als	  doel	  het	  bereiken	  van	  een	  groot	  aantal	  mensen.	  Andere	  publicaties	  

beriepen	  zich	  weer	  op	  de	  petities,	  en	  op	  de	  steun	  van	  datzelfde	  publiek	  voor	  die	  petities.	  Zo	  

verwierf	  een	  naamloos	  publiek	  een	  vooraanstaande	  positie	  in	  het	  politieke	  vertoog	  van	  de	  

opstandelingen.131	  

Petities	  in	  Amsterdam	  

Het	  gebruik	  van	  petities	  door	  de	  Amsterdamse	  gereformeerden	  geeft	  goed	  weer	  hoe	  deze	  

konden	  dienen	  als	  vorm	  van	  publiek	  verzet,	  als	  politiek	  programma	  en	  als	  communicatiemiddel	  

dat	  andere	  vormen	  van	  collectieve	  actie	  kracht	  bijzette.	  De	  Amsterdamse	  gereformeerde	  

protestanten	  lieten	  zich	  in	  hun	  gebruik	  van	  petities	  beïnvloeden	  door	  de	  bredere	  

protestbeweging,	  met	  wie	  ze	  in	  nauw	  contact	  stonden.	  De	  gereformeerde	  consistories	  in	  

Holland,	  Zeeland,	  Brabant	  en	  Vlaanderen	  waren	  met	  elkaar	  verbonden,	  en	  ook	  verschillende	  

leden	  van	  het	  Verbond	  onderhielden	  warme	  banden	  met	  de	  Amsterdamse	  gereformeerden,	  zo	  is	  

hierboven	  gebleken.	  Die	  hechte	  band	  met	  de	  geuzenbeweging	  blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  de	  

bijeenkomst	  die	  begin	  1567	  in	  Amsterdam	  werd	  gehouden	  ter	  voorbereiding	  van	  het	  derde	  

Smeekschrift.	  De	  verschillende	  consistories	  en	  een	  aantal	  leden	  van	  het	  Verbond	  waren	  bij	  deze	  

vergadering	  aanwezig.132	  De	  onderlinge	  contacten	  maakten	  de	  uitwisseling	  van	  ideeën	  en	  

informatie	  en	  maakte	  wederzijdse	  beïnvloeding	  mogelijk.	  Zo	  leunde	  het	  verdrag	  tussen	  de	  

Amsterdamse	  gereformeerden	  en	  het	  stadsbestuur	  na	  de	  beeldenstorm	  van	  september	  1566	  

zwaar	  op	  een	  soortgelijke	  overeenkomst	  tussen	  de	  Antwerpse	  gereformeerde	  protestantse	  en	  

hun	  stadsregering.133	  Schaep	  bezat	  een	  afschrift	  van	  dit	  Antwerpse	  verdrag.134	  	  

Ook	  uit	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  ‘landelijke’	  petities	  in	  Amsterdam	  blijken	  de	  intensieve	  

contacten	  tussen	  de	  dissidenten	  en	  protestanten.	  Zo	  tekende	  een	  aantal	  vooraanstaande	  

Amsterdamse	  protestanten	  het	  Verbond.	  Harpert	  Jansz,	  één	  van	  hen,	  beweerde	  later	  op	  de	  

pijnbank	  dat	  zij	  daartoe	  waren	  overgehaald	  door	  Hendrik	  van	  Brederode,	  die	  de	  

Amsterdammers	  eerst	  had	  dronken	  gevoerd.	  Later	  zouden	  de	  vier	  mannen	  wroeging	  hebben	  

gekregen	  en	  hun	  namen	  hebben	  uitgekrast.135	  Kopieën	  van	  het	  Smeekschrift	  circuleerden	  onder	  

de	  Amsterdamse	  gereformeerden.	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep	  bezat	  een	  handgeschreven	  kopie	  van	  

                                                 
130	  Derde	  waerschouwinge,	  TB	  1500,	  f.	  9.	  Dit	  pamflet,	  en	  de	  Vermaninge,	  waren	  reacties	  op	  de	  zogeheten	  Moderatie,	  
een	  voorstel	  voor	  het	  afzwakken	  van	  de	  ketterijwetgeving.	  De	  Moorderatie,	  zoals	  hij	  al	  snel	  werd	  genoemd,	  zorgde	  
voor	  grote	  onrust	  en	  een	  stroom	  aan	  liedjes,	  refreinen	  en	  geschriften.	  Van	  Wesenbeke,	  De	  beschriivinge,	  77.	  Over	  de	  
Moderatie:	  Parker,	  Dutch	  Revolt,	  70-‐71.	  
131	  Vgl.	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  proefschrift).	  Reinders	  stelt	  dat	  de	  gedrukte	  petities	  van	  rond	  
1672	  voor	  het	  eerst	  een	  beroep	  deden	  op	  een	  algemeen,	  anoniem	  publiek.	  Dat	  was	  een	  belangrijke	  factor	  in	  de	  
emancipatie	  van	  de	  burgers	  en	  leidde	  tot	  het	  ontstaan	  van	  een	  politieke	  burgerbeweging.	  	  
132	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  142.	  	  
133	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  461.	  
134	  Tweede	  verdrag	  der	  regering	  van	  Antwerpen	  met	  de	  Hervormden	  (1567),	  Wulp	  165.	  
135	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  11-‐25.	  
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het	  Smeekschrift,	  inclusief	  het	  antwoord	  van	  Margaretha,	  de	  repliek	  daarop	  van	  het	  Verbond,	  en	  

de	  dupliek	  van	  Margaretha.136	  Schaep	  bezat	  daarnaast	  een	  afschrift	  van	  een	  andere	  belangrijke	  

petitie,	  het	  eerdergenoemde	  drie-‐miljoen-‐guldenrekest.	  De	  Amsterdamse	  consistorie	  nam	  deel	  

aan	  dit	  gezamenlijk	  initiatief	  van	  de	  lutherse	  en	  calvinistische	  kerkgenootschappen	  in	  de	  

Nederlanden.	  Zij	  wilden	  Filips	  drie	  miljoen	  goudguldens	  aanbieden	  in	  ruil	  voor	  vrijheid	  van	  

godsdienst.	  Laurens	  Jacobsz	  Reael	  reisde	  als	  Amsterdamse	  afgevaardigde	  naar	  Antwerpen	  om	  te	  

overleggen	  over	  het	  rekest.137	  Later	  verscheen	  deze	  petitie	  in	  druk.	  De	  Nederlandse	  vertaling	  

werd	  gemaakt	  door	  Dirck	  Volckertsz	  Coornhert,	  broer	  van	  de	  prominente	  Amsterdamse	  

gereformeerde	  protestanten	  Clement	  en	  Frans	  Coornhert.138	  

Net	  als	  in	  de	  algemene	  petities	  lag	  in	  de	  Amsterdamse	  politieke	  petities	  de	  nadruk	  op	  

godsdienstvrijheid.	  Zo	  stelde	  de	  gemeente	  vlak	  voor	  de	  eerste	  preek	  van	  Jan	  Arentsz	  in	  juli	  1566	  

de	  eerdergenoemde	  remonstrantie	  op,	  waarin	  zij	  de	  magistraat	  verweet	  de	  eendracht	  te	  

verstoren	  door	  de	  protestanten	  geen	  godsdienstvrijheid	  toe	  te	  staan.139	  Behalve	  vrijheid	  van	  

godsdienst	  stond	  stedelijke	  autonomie	  centraal	  in	  een	  petitie	  die	  in	  december	  1566	  aan	  Oranje	  

werd	  overgeleverd.	  De	  stadhouder	  was	  die	  maand	  in	  Amsterdam	  gearriveerd	  om	  de	  orde	  te	  

herstellen.	  Oranje	  sprak	  uitvoerig	  met	  beide	  partijen,	  die	  hun	  wensen	  en	  eisen	  tegelijkertijd	  ook	  

lieten	  kennen	  via	  petities.	  De	  gereformeerden	  kwamen	  samen	  in	  de	  Minderbroederkerk	  om	  hun	  

petitie	  op	  te	  stellen.	  Eén	  van	  de	  verzoeken	  was	  dat	  zij	  de	  kerk	  mochten	  blijven	  gebruiken.	  Een	  

ander	  was	  dat	  er	  geen	  regeringstroepen	  zouden	  worden	  ingekwartierd	  in	  de	  stad.140	  

De	  petities	  die	  tijdens	  Oranjes	  verblijf	  werden	  ingediend,	  laten	  zien	  dat	  het	  medium	  

houvast	  bood	  in	  een	  periode	  waarin	  volstrekte	  onduidelijkheid	  bestond	  over	  de	  bevoegdheden	  

van	  de	  verschillende	  instanties.	  De	  indieners	  grepen	  terug	  op	  het	  hun	  vertrouwde	  

communicatiemiddel.	  De	  petities	  kwamen	  echter	  niet	  altijd	  op	  de	  bestemde	  plaats	  terecht.	  De	  

gereformeerde	  protestanten	  boden	  bijvoorbeeld	  in	  december	  1566	  een	  petitie	  aan	  de	  

burgemeesters	  aan	  met	  het	  verzoek	  het	  aangehechte	  rekest	  aan	  Oranje	  over	  te	  leveren.	  De	  

magistraat	  besloot	  echter	  dat	  de	  indieners	  zich	  rechtstreeks	  tot	  Oranje	  moesten	  richten.141	  

Door	  de	  onduidelijkheid	  over	  de	  bevoegdheden	  konden	  de	  ontvangers	  de	  

verantwoordelijkheid	  afschuiven	  op	  andere	  partijen.	  Petities	  werden	  ingediend	  bij	  Oranje,	  die	  ze	  

vervolgens	  doorverwees	  naar	  de	  burgemeesters,	  en	  andersom.	  Zo	  leverden	  de	  in	  Amsterdam	  

aanwezige	  lutheranen	  een	  petitie	  in	  bij	  Oranje,	  waarin	  zij	  vroegen	  om	  een	  eigen	  kerk.	  De	  
                                                 
136	  Afschrift	  van	  oorkonden	  betrekkelijk	  het	  verbond	  en	  smeekschrift	  der	  Edelen,	  Wulp	  119.	  	  
137	  Zie	  Reael	  bij	  Brandt,	  393.	  Het	  rekest	  verscheen	  in	  druk	  in	  het	  Duits:	  Supplication,	  Knuttel	  144.	  Over	  het	  rekest:	  
Marnef,	  Antwerpen	  in	  de	  tijd	  van	  de	  Reformatie,	  91;	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  86-‐87.	  Zie	  ook:	  Van	  Schelven,	  
Het	  verzoekschrift	  der	  drie	  millioen	  goudguldens.	  Reael	  werd	  vergezeld	  door	  Jan	  Jansz	  in	  ’t	  Hart.	  
138	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  21-‐22.	  
139	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  10.	  De	  volledige	  remonstrantie:	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  
26-‐27.	  	  
140	  Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen,	  230-‐231.	  
141	  Res.	  Vr.,	  1	  januari	  1567,	  f.	  48v-‐19.	  Hierover	  ook:	  Brandt,	  Historie	  der	  reformatie,	  426;	  Commelin,	  Beschryvinge	  van	  
Amsterdam,	  1003-‐1004.	  
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stadhouder	  stuurde	  het	  rekest	  echter	  weer	  terug	  naar	  de	  burgemeesters	  voor	  advies.	  Die	  

weigerden	  na	  twee	  dagen	  delibereren	  iets	  toe	  te	  zeggen.142	  Na	  lange	  onderhandelingen	  stelde	  

Oranje	  uiteindelijk	  een	  verdrag	  op	  waarin	  stond	  dat	  de	  gereformeerden	  de	  minderbroederkerk	  

moesten	  verlaten.	  Wel	  kregen	  zij	  een	  aantal	  ‘spijkers’	  (pakhuizen)	  toegewezen	  om	  hun	  diensten	  

in	  te	  kunnen	  houden.	  Dit	  verdrag	  werd	  op	  18	  januari	  afgekondigd.143	  	  

De	  legitimiteit	  van	  petities	  kwam	  de	  gereformeerden	  goed	  van	  pas.	  Door	  petities	  in	  te	  

dienen	  hielden	  zij	  het	  ideaal	  van	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  overheid	  in	  ere.	  De	  gereformeerde	  

protestanten	  bleven	  dan	  ook	  petities	  indienen,	  al	  was	  de	  machtsbalans	  in	  hun	  voordeel	  

verschoven.	  Zo	  wilde	  de	  gereformeerde	  gemeente	  in	  oktober	  1566	  toestemming	  van	  de	  

burgemeesters	  om	  afgevaardigden	  naar	  Oranje	  te	  sturen,	  die	  op	  dat	  moment	  in	  Utrecht	  

verbleef.144	  De	  burgemeesters	  weigerden,	  totdat	  Willem	  van	  Oranje	  zelf	  een	  brief	  aan	  Willem	  

Bardes,	  de	  zoon	  van	  de	  voormalige	  schout	  Willem	  Dircksz	  Bardes,	  stuurde	  met	  het	  verzoek	  naar	  

Utrecht	  te	  komen.	  Opnieuw	  togen	  afgevaardigden	  van	  de	  gereformeerde	  gemeente	  naar	  de	  

burgemeesters,	  naar	  eigen	  zeggen	  omdat	  zij	  niet	  zonder	  de	  goedkeuring	  van	  de	  regeerders	  naar	  

Oranje	  wilden	  afreizen.	  Dit	  keer	  gingen	  de	  burgemeesters	  en	  vroedschap	  akkoord,	  maar	  veel	  

keuze	  hadden	  ze	  niet.145	  De	  afgevaardigden	  konden	  zo	  echter	  wel	  stellen	  dat	  zij	  niet	  zonder	  

toestemming	  van	  het	  stadsbestuur	  hadden	  gehandeld.	  

De	  Amsterdamse	  gereformeerde	  protestanten	  gebruikten	  petities	  herhaaldelijk	  om	  

andere	  vormen	  van	  collectieve	  actie	  een	  schijn	  van	  legitimiteit	  te	  geven.	  De	  dreiging	  van	  oproer	  

gaf	  de	  inhoud	  echter	  een	  andere	  betekenis.	  Een	  goed	  voorbeeld	  van	  deze	  wisselwerking	  is	  een	  

petitie	  van	  de	  protestanten	  van	  maart	  1567.	  Aanleiding	  tot	  de	  petitie	  was	  de	  ontdekking	  van	  de	  

brief	  van	  de	  secretaris	  van	  de	  Geheime	  Raad	  De	  la	  Torre,	  waaruit	  bleek	  dat	  deze	  een	  volmacht	  

had	  om	  Brederode	  te	  dwingen	  de	  stad	  te	  verlaten.	  Direct	  na	  deze	  ontdekking	  stelde	  de	  

protestantse	  gemeente	  een	  petitie	  op	  waarin	  zij	  om	  opheldering	  vroegen.	  Daarin	  verzochten	  ze	  

ook	  dat	  Hendrik	  van	  Brederode	  zou	  worden	  benoemd	  tot	  militair	  bevelhebber	  van	  de	  stad.	  De	  

burgemeesters	  besloten	  met	  de	  petitie	  naar	  Brederode	  te	  gaan.	  Deze	  liet	  echter	  weten	  te	  willen	  

vertrekken	  uit	  de	  stad.	  Het	  nieuws	  van	  Brederodes	  vertrek	  verspreidde	  zich	  echter	  snel	  door	  de	  

stad,	  en	  bezorgde	  burgers	  stroomden	  samen	  op	  de	  Plaetse.146	  De	  burgemeesters	  smeekten	  

vervolgens	  Brederode	  om	  te	  blijven	  en	  beloofden	  hem	  tot	  militair	  bevelhebber	  te	  benoemen.	  

                                                 
142	  Res.	  Vr.,	  1	  en	  2	  januari	  1567,	  f.	  49-‐49v;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  26.	  Op	  een	  eerder	  rekest	  van	  de	  
Lutheranen	  antwoordden	  de	  burgemeesters	  dat	  zij	  de	  komst	  van	  Oranje	  moesten	  afwachten.	  Res.	  Vr.,	  26	  oktober	  
1566,	  f.	  40v.	  Zie	  ook:	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  337,	  hoewel	  Van	  Biesten	  2	  oktober	  noemt	  als	  dag	  van	  de	  eerste	  
overhandiging.	  Ook	  een	  petitie	  van	  een	  aantal	  katholieke	  Amsterdammers	  aan	  de	  stadsregering	  werd	  eerst	  aan	  Oranje	  
voorgelegd.	  Res.	  Vr.,	  9	  januari	  1567,	  f.	  52v.	  	  
143	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  36-‐37v.	  
144	  Op	  23	  oktober	  diende	  Boom	  dit	  rekest	  in	  namens	  de	  protestanten.	  Zij	  wilden	  het	  eerder	  gesloten	  akkoord	  na	  de	  
tweede	  beeldenstorm	  voorleggen	  aan	  Oranje.	  Res.	  Vr.,	  23	  oktober	  1566,	  f.	  39v-‐40.	  	  
145	  Res.	  Vr.,	  26	  oktober	  1566,	  f.	  40-‐41v.	  
146	  Rodenburgh,	  ‘Copie	  van	  de	  Beroerte’,	  f.	  43	  en	  43v;	  Reael,	  ‘Een	  warachtigh	  ende	  cort	  verhael’,	  f.	  36.	  Volgens	  Hendrik	  
van	  Biesten	  waren	  de	  burgers	  gewapend.	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  545.	  	  
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Uiteindelijk	  gaf	  Brederode	  toe.147	  Het	  is	  overigens	  onduidelijk	  of	  Brederode	  werkelijk	  wilde	  

vertrekken	  of	  dat	  zijn	  mededeling	  een	  tactische	  zet	  was.	  Zeker	  is	  wel	  dat	  de	  petitie	  tezamen	  met	  

het	  dreigende	  oproer	  de	  autoriteiten	  dwong	  tot	  een	  maatregel	  die	  zij	  nooit	  hadden	  willen	  

nemen.	  

Om	  iets	  teweeg	  te	  brengen	  bij	  het	  publiek	  moesten	  petities	  openbaar	  worden	  gemaakt.	  

De	  eerdergenoemde	  circulerende	  afschriften	  en	  gedrukte	  exemplaren	  van	  rekesten	  zorgden	  

voor	  een	  bredere	  verspreiding.	  Maar	  de	  gereformeerden	  zagen	  er	  zelf	  ook	  actief	  op	  toe	  dat	  hun	  

petities	  publiek	  werden	  gemaakt.	  Dat	  blijkt	  uit	  een	  verwijzing	  in	  het	  rekest	  waarin	  werd	  

verzocht	  Brederode	  tot	  kapitein-‐generaal	  te	  benoemen.	  De	  indieners	  noemden	  nadrukkelijk	  niet	  

waarom	  ze	  de	  petitie	  indienden,	  ‘voor	  het	  geval	  het	  rekest	  in	  handen	  zou	  vallen	  van	  de	  

bevolking’.	  Dat	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  oproer	  en	  rellen,	  aldus	  de	  protestanten.148	  Het	  nauwelijks	  

verhulde	  dreigement	  toont	  aan	  dat	  de	  indieners	  zich	  bewust	  waren	  van	  de	  kracht	  van	  de	  

openbaarmaking	  van	  petities.	  	  

Zelf	  konden	  petities	  ook	  een	  vorm	  van	  collectieve	  actie	  worden.	  Daarvoor	  was	  het	  

creëren	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  draagvlak	  van	  essentieel	  belang.	  Dat	  gebeurde	  bijvoorbeeld	  

bij	  de	  eerdergenoemde	  petitie	  aan	  Oranje	  in	  december	  1566.	  Voorafgaand	  aan	  de	  overhandiging	  

vond	  in	  het	  minderbroederklooster	  een	  grote	  vergadering	  plaats	  waarin	  de	  aanwezigen	  werden	  

overgehaald	  het	  rekest	  te	  steunen.	  Volgens	  diens	  latere	  vonnis	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  las	  

één	  van	  de	  opstellers,	  Pieter	  Cornelisz	  Koster	  tijdens	  de	  vergadering	  met	  luide	  stem	  de	  tekst	  

voor.	  Hij	  drukte	  zijn	  gehoor	  op	  het	  hart	  de	  petitie	  te	  ondertekenen.149	  Ook	  Jan	  Hendricksz	  alias	  

‘Jan	  met	  de	  Wijven’	  werd	  ervan	  beschuldigd	  mensen	  te	  hebben	  overgehaald	  naar	  het	  

Minderbroederklooster	  te	  komen.150	  En	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep	  had	  volgens	  zijn	  vonnis	  getracht	  

een	  aantal	  goede	  katholieken	  te	  overreden	  de	  petitie	  te	  ondertekenen.151	  	  

Het	  indienen	  van	  petities	  zelf	  konden	  de	  gezaghebbers	  onmogelijk	  strafbaar	  stellen,	  

maar	  wel	  de	  condities	  waaronder	  ze	  werden	  opgesteld	  en	  ingediend,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  vonnissen.	  

Het	  aanzetten	  tot	  ondertekenen	  van	  een	  rekest	  werd	  als	  strafbaar	  gezien	  als	  daar	  oproer	  en	  

onrust	  uit	  voortvloeide.	  Ook	  suggereren	  de	  vonnissen	  dat	  de	  petitie	  niet	  rechtsgeldig	  was	  als	  de	  

ondertekenaars	  zich	  niet	  grondig	  in	  de	  inhoud	  konden	  verdiepen.	  In	  het	  vonnis	  van	  Koster	  werd	  

benadrukt	  dat	  hij	  zou	  hebben	  geweigerd	  een	  kopie	  van	  de	  tekst	  te	  overhandigen	  toen	  een	  

toehoorder	  daar	  om	  vroeg.	  In	  plaats	  daarvan	  zou	  hij	  hebben	  gezegd	  dat	  hij	  de	  petitie	  net	  zo	  vaak	  

                                                 
147	  De	  burgemeesters	  stelden	  wel	  de	  voorwaarde	  dat	  vier	  afgezanten,	  twee	  van	  de	  burgemeesters	  en	  twee	  van	  de	  
geuzen,	  naar	  Willem	  van	  Oranje	  zouden	  reizen	  om	  advies	  te	  vragen	  over	  de	  petitie.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  
Amsterdam	  6,	  178.	  
148	  Bor,	  Oorsprongk	  4,	  162;	  Bor,	  Oorsprongk	  1.	  
149	  Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen,	  229-‐231.	  
150	  Ibidem,	  383-‐384.	  
151	  De	  Raad	  van	  Beroerten	  beschuldigde	  nog	  drie	  anderen	  van	  het	  ondertekenen	  van	  het	  rekest:	  Adriaen	  Pauw,	  
Willem	  Cornelisz	  Boschman	  en	  Dirck	  Gerritsz	  Praet.	  Volgens	  hun	  vonnissen	  waren	  nog	  tweehonderd	  anderen	  
aanwezig	  bij	  de	  bijeenkomst.	  Ibidem,	  182-‐185	  (Pauw),	  342-‐344	  (Boschman),	  344-‐345	  (Praet).	  
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zou	  voorlezen	  als	  nodig	  was.	  Dat	  hij	  de	  aanwezigen	  op	  deze	  manier	  had	  overgehaald	  de	  petitie	  te	  

ondertekenen	  werd	  hem	  zeer	  kwalijk	  genomen.152	  Dezelfde	  redenering	  dat	  een	  petitie	  alleen	  

legaal	  was	  als	  de	  ondertekenaar	  volledig	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  de	  inhoud	  klinkt	  door	  het	  in	  

hierboven	  beschreven	  relaas	  van	  procureur	  Harpert	  Jansz,	  die	  naar	  eigen	  zeggen	  dronken	  was	  

toen	  hij	  het	  Smeekschrift	  ondertekende.	  Hij	  zou	  enkele	  dagen	  later	  zijn	  naam	  hebben	  uitgekrast,	  

nadat	  hij	  tevergeefs	  had	  geprobeerd	  een	  Nederlandse	  vertaling	  te	  krijgen	  van	  het	  in	  het	  Duits	  

opgestelde	  document.153	  Onduidelijk	  is	  of	  Harpert	  Jansz	  de	  waarheid	  sprak,	  of	  slechts	  zei	  wat	  hij	  

dacht	  dat	  zijn	  ondervragers	  wilden	  horen.	  Dronkenschap	  werd	  vaker	  aangevoerd	  als	  

verzachtende	  omstandigheid.154	  Ook	  in	  het	  laatste	  geval	  toont	  zijn	  verhaal	  dat	  de	  ongeschreven	  

regels	  rondom	  het	  indienen	  van	  petities	  bij	  hem	  bekend	  waren.	  

	  

Conclusie	  

	  

De	  veranderde	  verhoudingen	  tussen	  de	  gereformeerde	  protestanten	  en	  het	  stadsbestuur	  tijdens	  

de	  ‘troebelen’	  waren	  voor	  iedereen	  zichtbaar.	  Sterker	  nog,	  die	  zichtbaarheid	  was	  een	  belangrijk	  

bestanddeel	  van	  het	  nieuw	  ontstane,	  open	  publieke	  debat.	  De	  onvrede	  over	  het	  religieuze	  en	  

absolutistische	  beleid	  van	  Filips	  II	  sloeg	  een	  bres	  in	  het	  politieke	  domein,	  en	  politiek	  kwam	  op	  

straat	  terecht.	  De	  petities,	  de	  afkondigingen	  en	  de	  afschriften	  van	  besluitvorming	  tonen	  de	  

toenemende	  bereidwilligheid	  maar	  ook	  de	  noodzaak	  van	  de	  partijen	  om	  een	  breder	  publiek	  te	  

betrekken	  bij	  de	  politieke	  besluitvorming.	  De	  drie	  media	  weerspiegelen	  hiermee	  een	  bredere	  

ontwikkeling:	  de	  politisering	  van	  het	  publieke	  debat	  en	  de	  toe-‐eigening	  van	  

informatieverspreiding	  en	  media	  door	  de	  dissidenten	  en	  reformatoren.	  	  

De	  gereformeerde	  gemeente	  kreeg	  niet	  alleen	  een	  rol	  in	  het	  besluitvormingsproces	  zelf,	  

maar	  ook	  in	  het	  naar	  buiten	  brengen	  van	  officieel	  nieuws	  en	  besluitvorming.	  De	  stedelijke	  

autoriteiten	  waren	  hun	  gezag	  en	  autoriteit	  verloren	  en	  deden	  noodgedwongen	  een	  beroep	  op	  

een	  aantal	  prominente	  protestanten	  om	  een	  aantal	  van	  hun	  publieke	  taken	  over	  te	  nemen.	  Ook	  

de	  vele	  afschriften	  die	  circuleerden	  laten	  zien	  dat	  het	  stadsbestuur	  zijn	  monopolie	  op	  het	  

publiekmaken	  van	  officiële	  informatie	  had	  verloren.	  De	  twee	  nieuwsverzamelingen	  van	  Schaep	  

en	  Rodenburgh	  pasten	  binnen	  een	  handschriftelijke	  traditie	  van	  kopiëren,	  afschrijven	  en	  

verzamelen	  van	  officiële	  documenten.	  Deze	  handschriftelijke	  publicaties	  dienden	  hetzelfde	  doel	  

als	  de	  gedrukte	  pamfletten	  die	  op	  dat	  moment	  circuleerden:	  het	  overtuigen	  en	  mobiliseren	  van	  

een	  grote	  groep	  mensen	  van	  de	  standpunten	  van	  de	  protestanten	  en	  dissidente	  edelen.	  

Ook	  petities	  werden	  gebruikt	  om	  een	  breder	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  de	  gebeurtenissen.	  

De	  Amsterdamse	  praktijk	  sloot	  aan	  bij	  het	  landelijke	  verzet,	  dat	  zijn	  kritiek	  ook	  in	  toenemende	  
                                                 
152	  Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen,	  231.	  
153	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  19.	  
154 Maes, Vijf eeuwen stedelijke strafrecht, 486. Met dank aan Alastair Duke, die me hierop attendeerde. 
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mate	  in	  de	  vorm	  van	  petities	  (gedrukt	  en	  handgeschreven)	  goot.	  Juist	  door	  hun	  herkenbaarheid	  

waren	  petities	  geschikt	  om	  politieke	  boodschappen	  over	  te	  brengen	  aan	  grote	  groepen	  mensen.	  

Het	  publiek	  maken	  van	  petities	  was	  voor	  dit	  doel	  essentieel.	  Maar	  de	  herkenbaarheid	  van	  

petities	  was	  ook	  op	  een	  andere	  manier	  belangrijk:	  het	  gaf	  ‘radicale’	  rekesten	  een	  schijn	  van	  

legitimiteit.	  Juist	  de	  dubbelzinnigheid	  van	  petities	  maakte	  ze	  in	  deze	  periode,	  waarin	  de	  

dissidenten	  zich	  nog	  niet	  openlijk	  afkeerden	  van	  de	  autoriteiten,	  een	  geschikt	  

communicatiemiddel.	  Zij	  gebruikten	  de	  petities	  eveneens	  als	  bewijs	  dat	  zij	  een	  grote	  groep	  

mensen	  vertegenwoordigden.	  

Dat	  de	  situatie	  snel	  kon	  veranderen,	  tonen	  twee	  verzoekschriften	  die	  de	  burgemeesters	  

in	  maart	  1567	  overhandigden	  aan	  de	  gereformeerde	  gemeente.	  Daarin	  riepen	  zij	  op	  te	  stoppen	  

met	  preken.	  In	  andere	  gewesten	  konden	  de	  reformatoren	  al	  niet	  langer	  hun	  godsdienst	  

uitoefenen,	  benadrukten	  de	  burgemeesters.	  De	  woede	  van	  Margaretha	  zou	  minder	  groot	  zijn	  als	  

de	  Amsterdamse	  protestanten	  vrijwillig	  hun	  diensten	  stillegden.155	  De	  gemeente	  antwoordde	  

dat	  zij	  zich	  slechts	  hield	  aan	  het	  verdrag	  van	  Oranje	  van	  18	  januari.	  Slechts	  een	  maand	  later	  

durfden	  de	  gereformeerde	  protestanten	  hetzelfde	  verzoek	  echter	  niet	  meer	  te	  weigeren.	  Oranje	  

was	  die	  maand	  naar	  Duitsland	  gevlucht,	  en	  in	  Brabant	  en	  Vlaanderen	  was	  de	  calvinistische	  

beweging	  al	  neergeslagen.	  Het	  regeringsleger	  onder	  leiding	  van	  Filips	  van	  Sint-‐Aldegonde,	  heer	  

van	  Noircarmes,	  was	  in	  aantocht,	  en	  eind	  april	  begonnen	  de	  eerste	  prominente	  gereformeerden	  

de	  stad	  te	  verlaten.	  Brederode	  vluchtte	  op	  27	  april	  de	  stad	  uit.	  Een	  dag	  later	  trachtten	  troepen	  

die	  onder	  Brederode’s	  commando	  stonden	  de	  stad	  in	  te	  nemen,	  maar	  die	  opzet	  mislukte.	  Ruim	  

een	  week	  later	  opende	  de	  stad	  haar	  poorten	  voor	  Noircarmes	  en	  zijn	  leger.	  De	  gereformeerde	  

beweging	  was	  uit	  elkaar	  gevallen,	  en	  de	  burgemeesters	  herstelden	  met	  behulp	  van	  de	  

regeringssoldaten	  hun	  gezag	  en	  hun	  plaats	  in	  het	  publieke	  debat.	  

	  

                                                 
155	  SAA,	  Tijdsgeschriften	  (B	  (1565)	  1)	  Twee	  verzoeken	  van	  de	  burgemeesters	  van	  Amsterdam;	  houdende	  dat	  de	  
predikatiën	  van	  de	  nieuwe	  religie	  tot	  nader	  voorziening	  zullen	  ophouden.	  	  




