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Hoofdstuk	  3	  
Publieke	  rituelen	  tijdens	  Alva	  (1567-1572)	  

	  

Op	  11	  mei	  1567	  trok	  de	  jaarlijkse	  sacramentsprocessie	  ter	  herdenking	  van	  het	  neerslaan	  van	  het	  

Wederdopersoproer	  in	  1535	  door	  Amsterdam.1	  Twee	  maanden	  eerder	  nog	  was	  de	  jaarlijkse	  

Mirakelprocessie	  afgelast	  om	  geen	  onrust	  te	  veroorzaken.2	  Nu	  werd	  na	  een	  periode	  van	  

onzichtbaarheid	  het	  Heilige	  Sacrament	  weer	  triomfantelijk	  in	  optocht	  door	  de	  straten	  van	  de	  

stad	  gevoerd,	  een	  processie	  ‘soo	  devotigen	  en	  solemnelyk	  als	  ymand	  ter	  wereld	  heeft	  gesien’,	  

aldus	  minderbroeder	  Hendrik	  van	  Biesten.3	  De	  boodschap	  die	  deze	  processie	  overbracht	  was	  

helder:	  de	  stadsregering	  en	  de	  katholieke	  religie	  hadden	  hun	  centrale	  plaats	  in	  de	  stedelijke	  

samenleving	  heroverd.	  Legerleider	  Noircarmes,	  die	  een	  paar	  dagen	  eerder	  met	  zijn	  

regeringsleger	  de	  stad	  was	  binnengetrokken,	  had	  een	  prominente	  plaats	  in	  de	  stoet.	  Ook	  de	  

Minderbroeders	  waren	  aanwezig,	  omringd	  door	  soldaten.	  Nadat	  de	  hostie	  was	  teruggeplaatst	  in	  

de	  Heilige	  Stede	  aan	  de	  Kalverstraat,	  begeleidde	  de	  stoet	  de	  Minderbroeders	  naar	  hun	  klooster.	  

Maandenlang	  was	  het	  klooster	  gebruikt	  door	  de	  protestantse	  gemeente	  voor	  hun	  diensten,	  maar	  

de	  dag	  voor	  de	  processie	  was	  het	  gebouw	  weer	  aan	  de	  Minderbroeders	  toegewezen.4	  De	  

prominente	  aanwezigheid	  van	  de	  ‘bevrijders’	  gaf	  de	  stoet	  het	  karakter	  van	  een	  triomftocht.5	  De	  

processie	  was	  extra	  beladen	  doordat	  zij	  samenviel	  met	  de	  komst	  van	  het	  regeringsleger	  veertien	  

dagen	  eerder,	  een	  gebeurtenis	  die	  de	  nederlaag	  van	  de	  protestantse	  beweging	  bezegelde.	  Die	  

beladenheid	  werd	  nog	  eens	  versterkt	  doordat	  deze	  processie	  traditiegetrouw	  de	  afstraffing	  van	  

de	  dopers	  op	  11	  mei	  1535	  vierde.	  

Het	  militaire	  machtsvertoon	  tijdens	  de	  processie	  maakte	  duidelijk	  dat	  met	  de	  

burgemeesters	  en	  de	  katholieke	  godsdienst	  niet	  langer	  te	  spotten	  viel.	  De	  stad	  was	  bevrijd	  van	  

het	  protestantse	  gevaar	  en	  de	  machtsbalans	  was	  verschoven	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  

stadsregering.	  Dit	  hoofdstuk	  laat	  zien	  hoe	  de	  stadsregering	  haar	  plek	  in	  het	  publieke	  debat	  

opnieuw	  trachtte	  op	  te	  eisen	  in	  de	  periode	  na	  de	  troebelen.	  Uit	  deze	  pogingen	  bleek	  het	  grote	  

                                                 
1	  Carasso-‐Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid',	  233;	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  219.	  In	  
Amsterdam	  werden	  jaarlijks	  drie	  sacramentsprocessies	  gehouden:	  de	  eerste	  en	  belangrijkste	  ‘in	  estate’	  of	  ‘inden	  
somer’	  (de	  tweede	  donderdag	  na	  Pinksteren):	  de	  ‘officiële’,	  in	  1264	  door	  Paus	  Urbanus	  IV	  verordende	  feestdag	  ter	  
viering	  van	  het	  misoffer.	  De	  tweede	  ‘in	  ieiunio’	  of	  ‘inden	  vasten’	  (de	  eerste	  woensdag	  na	  12	  maart)	  werd	  gehouden	  ter	  
herdenking	  van	  het	  Mirakel	  dat	  in	  maart	  1345	  plaatsvond	  in	  Amsterdamse	  Kalverstraat,	  waarbij	  een	  door	  een	  zieke	  
man	  uitgebraakte	  hostie	  onverteerd	  in	  het	  vuur	  werd	  teruggevonden.	  De	  derde	  processie,	  die	  van	  11	  mei,	  vond	  vanaf	  
1536	  jaarlijks	  plaats	  ter	  viering	  van	  het	  neerslaan	  van	  het	  Wederdopersoproer	  op	  dezelfde	  dag	  in	  1535.	  Dessing,	  'De	  
Amsterdamsche	  processiekeuren',	  429;	  Roodenburg,	  'Splendeur	  et	  magnificance';	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  61;	  Ter	  
Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  392.	  Zie	  ook	  Sterck,	  De	  heilige	  stede	  in	  de	  geschiedenis	  van	  Amsterdam.	  
2	  Res.	  Vr.,	  12	  maart	  1567,	  f.	  73.	  
3	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  421.	  Zie	  ook:	  ‘Dagverhaal’,	  11	  mei	  1567,	  f.	  6.	  Volgens	  de	  auteur	  was	  dit	  driekwart	  jaar	  niet	  
gebeurd	  door	  de	  geuzen	  en	  hun	  ‘rebellicheyt’.	  
4	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  421.	  
5	  De	  graaf	  van	  Bossu,	  die	  ook	  meeliep,	  werd	  ruim	  een	  maand	  later	  tot	  stadhouder	  van	  Holland,	  Zeeland	  en	  Utrecht	  
benoemd.	  Hij	  volgde	  Willem	  van	  Oranje	  op	  die	  het	  land	  was	  uitgevlucht.	  Ook	  de	  graaf	  van	  Megen	  was	  aanwezig,	  de	  
stadhouder	  van	  Gelderland	  en	  Zutphen.	  
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belang	  dat	  de	  burgemeesters	  –	  deels	  noodgedwongen	  –	  hechtten	  aan	  dat	  debat.	  Zij	  zetten	  zich	  

ertoe	  de	  eenheid	  in	  de	  stad	  en	  het	  publieke	  debat	  te	  herstellen	  middels	  een	  politiek	  van	  publieke	  

zuivering	  en	  repressie.	  Maar	  de	  bevolking	  werd	  niet	  alleen	  tot	  gehoorzaamheid	  gedwongen.	  De	  

magistraat	  won	  een	  deel	  van	  de	  bevolking	  voor	  zich	  door	  het	  nemen	  van	  een	  aantal	  populaire	  

maatregelen.	  Hij	  hield	  de	  inkwartiering	  van	  de	  gevreesde	  Spaanse	  soldaten	  tegen	  en	  

protesteerde	  tegen	  het	  gehate	  financiële	  beleid	  van	  de	  Hertog	  van	  Alva,	  die	  Margaretha	  eind	  

1567	  opvolgde	  als	  landvoogd.6	  Om	  de	  groepscohesie	  in	  de	  stad	  te	  versterken,	  gebruikte	  de	  

stadsregering	  daarnaast	  rituele	  communicatievormen	  als	  processies	  en	  publieke	  straffen.	  Juist	  

rituelen	  als	  deze	  konden	  het	  beeld	  van	  een	  religieus	  én	  politiek	  gezuiverde,	  eendrachtige	  stad	  

versterken:	  zij	  transformeren	  de	  wereld	  immers	  tijdelijk	  in	  een	  ideale	  wereld.7	  

Maar	  het	  eenheidsbeleid	  was	  minder	  succesvol	  dan	  de	  burgemeesters	  wensten	  en	  het	  

publieke	  debat	  liet	  zich	  niet	  bedwingen.	  Hoewel	  de	  autoriteiten	  officieel	  de	  regie	  hadden	  over	  de	  

ceremoniële	  communicatievormen,	  haakten	  andere	  groepen	  uit	  de	  bevolking	  aan	  bij	  de	  rituelen	  

en	  het	  bijbehorende	  symbolisch	  instrumentarium	  om	  kritiek	  te	  ventileren	  of	  verzet	  te	  tonen.	  

Door	  hun	  publieke	  karakter	  kunnen	  rituelen	  juist	  de	  conflicten	  blootleggen	  in	  een	  samenleving:	  

ze	  geven	  tegenstanders	  de	  kans	  om	  het	  ritueel	  te	  verstoren	  of	  te	  manipuleren.8	  Ook	  sijpelde	  de	  

opstandelingenpropaganda	  door	  in	  de	  stad,	  ondanks	  strengere	  censuurmaatregelen	  en	  extra	  

waakzaamheid	  ten	  opzichte	  van	  de	  ballingen,	  wier	  invloed	  de	  stadsregering	  vreesde.	  De	  

ballingen,	  voor	  een	  deel	  voortkomend	  uit	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap,	  konden	  ondanks	  hun	  

fysieke	  afwezigheid	  nog	  steeds	  invloed	  uitoefenen	  op	  het	  debat.	  Naarmate	  de	  impopulariteit	  van	  

Alva	  en	  zijn	  financiële	  beleid	  groeide,	  nam	  de	  stadsregering	  steeds	  vaker	  publiekelijk	  afstand	  

van	  de	  landvoogd.	  Uiteindelijk	  waren	  de	  burgemeesters	  gedwongen	  om	  het	  ritueel	  van	  de	  

afkondigingen	  wederom	  op	  te	  rekken	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  ontevreden	  stadsbevolking.	  

Zij	  verdedigden	  uitgebreid	  hun	  standpunten,	  waardoor	  een	  grote	  groep	  mensen	  keer	  op	  keer	  

werd	  blootgesteld	  aan	  behoorlijk	  gecompliceerde	  politieke	  argumenten.	  Een	  soms	  

ongemakkelijke	  alliantie	  ontstond	  tussen	  de	  regeerders	  en	  de	  stadsbevolking,	  in	  naam	  van	  de	  

stedelijke	  eendracht.	  	  

	  

Zuivering	  en	  eenheid	  

	  

De	  burgemeesters	  waren	  zich	  er	  na	  de	  machtswisseling	  terdege	  van	  bewust	  dat	  zij	  hun	  autoriteit	  

moesten	  herstellen.	  Daarvoor	  greep	  het	  stadsbestuur	  terug	  op	  vertrouwde	  rituele	  

communicatie-‐instrumenten	  zoals	  processies	  en	  strafvoltrekkingen.	  Deze	  bevatten	  duidelijke	  
                                                 
6	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam.	  
7	  Rituelen	  gaan	  over	  mensen	  ‘in	  specific	  contexts	  who	  actively	  create	  meaning	  through	  the	  deployment	  of	  symbols’.	  
Arnade,	  Realms	  of	  ritual,	  211.	  Over	  symbolen	  als	  communicatiemiddel:	  Darnton,	  'Symbolic	  element	  in	  history',	  220;	  
Driessen	  en	  De	  Jonge,	  'Inleiding',	  23;	  Mach,	  Symbols,	  conflict	  and	  identity,	  10.	  	  
8	  Muir,	  Ritual	  in	  early	  modern	  Europe,	  4,	  8;	  Rubin,	  Corpus	  Christi,	  146.	  
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boodschappen	  over	  de	  nieuwe	  machtsverhoudingen	  en	  de	  noodzaak	  van	  eenheid	  en	  zuivering	  

van	  het	  publieke	  lichaam.	  De	  burgemeesters	  lieten	  hiermee	  echter	  impliciet	  zien	  dat	  zij	  van	  de	  

goedkeuring	  van	  de	  stadsbevolking	  afhankelijk	  waren.	  	  

Direct	  na	  de	  machtswisseling	  eigende	  het	  stadsbestuur	  zich	  opnieuw	  de	  stedelijke	  

publieke	  en	  sacrale	  ruimten	  toe.	  De	  katholieke	  diensten	  werden	  in	  hun	  voormalige	  glorie	  hervat	  

en	  protestantse	  godsdienstuitingen	  werden	  verboden.	  Ook	  de	  militaire	  macht	  in	  de	  stad	  werd	  

herverdeeld.	  Alle	  poorters	  moesten	  hun	  wapens	  inleveren	  en	  de	  wacht	  werd	  vervangen	  door	  

loyale	  katholieken.9	  De	  burgemeesters	  ontbonden	  de	  schutterijen	  en	  een	  jaar	  lang	  bewaakte	  een	  

ingekwartierde	  legermacht	  de	  rust	  en	  orde	  in	  de	  stad.10	  Na	  dat	  jaar	  vervingen	  twee	  

burgervendels	  het	  garnizoen.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  schutters	  waren	  dit	  betaalde	  soldaten,	  die	  

allen	  trouwe	  katholieke	  Amsterdammers	  dienden	  te	  zijn.11	  Daarnaast	  bestond	  de	  zuivering	  van	  

de	  stedelijke	  gemeenschap	  uit	  een	  streng	  toegangsbeleid.	  Zo	  weinig	  mogelijk	  ongewenste	  

personen	  dienden	  de	  stad	  te	  betreden.	  Iedereen	  die	  de	  stad	  binnenkwam	  moest	  bij	  een	  van	  de	  

‘schrijvers’	  in	  de	  poort	  zijn	  naam	  en	  verblijfadres	  opgeven.	  Dezelfde	  avond	  werd	  gecontroleerd	  

of	  de	  bezoeker	  daar	  werkelijk	  aanwezig	  was.	  Schepen	  mochten	  de	  stad	  niet	  in	  -‐	  alleen	  te	  voet	  

kon	  men	  de	  stad	  betreden.12	  Vreemdelingen	  die	  in	  Amsterdam	  wilden	  wonen	  en	  werken	  en	  met	  

dat	  doel	  het	  poorterschap	  aanvroegen,	  moesten	  een	  bewijs	  van	  goed	  gedrag	  en	  van	  katholieke	  

overtuiging	  overleggen,	  afkomstig	  van	  de	  pastoor	  van	  hun	  laatste	  woonplaats.	  Deze	  keur	  werd	  

blijkbaar	  geregeld	  overtreden,	  want	  de	  burgemeesters	  vernieuwden	  hem	  in	  november	  1568.13	  

De	  dissidenten	  en	  gereformeerden	  die	  een	  rol	  hadden	  gespeeld	  tijdens	  de	  troebelen	  

verdwenen	  langzaamaan	  uit	  het	  straatbeeld.	  Veel	  van	  hen	  ontvluchtten	  de	  stad	  tijdens	  de	  maand	  

gratie	  die	  de	  burgemeesters	  voor	  hen	  hadden	  bedongen	  bij	  Margaretha.14	  Onder	  hen	  bevonden	  

zich	  de	  meeste	  hoofdrolspelers	  van	  de	  periode	  van	  de	  troebelen.	  Een	  groot	  aantal	  van	  hen	  

vertrok	  naar	  Emden,	  net	  over	  de	  grens	  in	  Oost-‐Friesland,	  waar	  al	  een	  actieve	  

ballingengemeenschap	  was	  gevestigd.15	  Zodra	  de	  maand	  gratie	  was	  verstreken,	  begonnen	  de	  

burgemeesters	  met	  het	  oppakken	  en	  ondervragen	  van	  verdachten.16	  Toen	  de	  omvang	  van	  de	  

                                                 
9	  Res.	  Vr.,	  22	  mei	  1567,	  f.	  85-‐85v.	  In	  juli	  1567	  werd	  besloten	  deze	  nieuwe	  dagwacht	  te	  ontbinden	  nadat	  het	  
regeringsgarnizoen	  in	  de	  stad	  was	  gelegerd.	  Ibidem,	  31	  juli	  1567,	  f.	  87v.	  Na	  het	  vertrek	  van	  het	  garnizoen	  kregen	  
alleen	  de	  katholieke	  Amsterdamse	  poorters	  hun	  wapens	  weer	  terug.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  425-‐426.	  
10	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  221.	  	  
11	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam,	  14.	  
12	  Res.	  Vr.,	  24	  en	  27	  april,	  2	  en	  4	  mei	  1568,	  f.	  96v-‐98v.	  In	  oktober	  1568	  werden	  de	  maatregelen	  betreffende	  de	  wacht	  
opnieuw	  verscherpt:	  ibidem,	  12	  oktober	  1568,	  f.	  105-‐105v.	  
13	  Keurboek	  G,	  22	  november	  1568,	  f.	  12-‐12v.	  Gedurende	  enige	  tijd	  kon	  zelfs	  niemand	  het	  poorterschap	  aanvragen.	  
Res.	  Vr.,	  27	  april	  1567,	  f.	  80v.	  Begin	  1568	  besloot	  de	  magistraat	  weer	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  aannemen	  van	  nieuwe	  
poorters,	  met	  enige	  beperkingen.	  Ibidem,	  3	  januari	  1568,	  f.	  92.	  Vreemdelingen	  die	  huwden	  met	  poortersdochters	  
dienden	  een	  poorterseed	  af	  te	  leggen:	  ibidem,	  11	  februari	  1568,	  f.	  93-‐93v.	  
14	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  206,	  220.	  Officieel	  liep	  de	  periode	  van	  gratie	  op	  15	  juni	  af,	  een	  maand	  na	  
de	  dag	  dat	  de	  ordonnantie	  werd	  gepubliceerd.	  De	  schout	  pakte	  de	  eerste	  verdachten	  echter	  al	  op	  27	  mei	  op;	  hij	  
rekende	  vanaf	  het	  moment	  van	  Brederode’s	  vertrek	  op	  27	  april.	  
15	  Pettegree,	  'The	  exile	  churches'.	  
16	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  206,	  220.	  
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vervolgingen	  duidelijk	  werd,	  volgde	  een	  tweede	  golf	  vluchtelingen.	  Nog	  tot	  in	  1569	  trokken	  

Amsterdammers	  uit	  de	  stad,	  ook	  om	  economische	  redenen.17	  

Processies	  

De	  zomerprocessie	  die	  enkele	  weken	  na	  de	  intocht	  van	  het	  regeringsleger	  door	  de	  stad	  voerde,	  

toonde	  de	  stadsbevolking	  een	  duidelijk	  beeld	  van	  de	  veranderde	  verhoudingen.	  Aan	  deze	  

processie	  namen	  de	  schutterijen	  niet	  langer	  in	  groepsverband	  deel,	  net	  zomin	  als	  de	  

ambachtsgilden.	  Zij	  mochten	  uitsluitend	  als	  onderdeel	  van	  ‘den	  gemeente’	  meelopen:	  het	  volk	  

dat	  achteraan	  liep	  in	  de	  processie.18	  Het	  verbod	  op	  deelname	  van	  de	  schutters	  was	  een	  praktisch	  

gevolg	  van	  de	  opschorting	  van	  de	  schutterijen,	  maar	  had	  ook	  een	  belangrijke	  symbolische	  lading.	  

De	  sacramentsprocessie	  werd	  traditiegetrouw	  gebruikt	  om	  de	  eenheidsgedachte	  uit	  te	  dragen.	  

Het	  voorwerp	  van	  verering,	  het	  Heilig	  Sacrament,	  of	  het	  lichaam	  van	  Christus,	  symboliseerde	  de	  

maatschappelijke	  orde	  in	  de	  stad.19	  De	  verschillende	  corporaties	  in	  de	  stad	  vormden	  de	  

ledematen	  van	  Christus,	  het	  Heilige	  Sacrament	  het	  hoofd.	  De	  ledematen	  en	  hun	  onderlinge	  

hiërarchische	  verhoudingen	  lieten	  de	  sociale	  diversiteit	  zien	  van	  de	  maatschappij.	  Tegelijkertijd	  

toonde	  de	  onderlinge	  afhankelijkheid	  van	  de	  ledematen,	  en	  hun	  ondergeschiktheid	  aan	  het	  

hoofd	  (het	  Sacrament	  oftewel	  Christus)	  dat	  het	  lichaam	  één	  was.20	  Het	  ontbreken	  van	  de	  

schutterijen	  maakte	  duidelijk	  dat	  de	  eenheid	  van	  de	  stad	  niet	  langer	  van	  hen	  afhankelijk	  was.	  Zij	  

hadden	  zichzelf	  door	  hun	  rol	  in	  de	  troebelen	  afgesneden	  van	  het	  maatschappelijk	  lichaam.	  

Dat	  deze	  gewoonlijk	  zo	  prominent	  aanwezige	  ‘ledematen’	  ontbraken	  in	  de	  optocht	  kan	  

de	  toeschouwers	  niet	  zijn	  ontgaan.	  De	  processie	  maakte	  in	  één	  oogopslag	  duidelijk	  wat	  de	  

nieuwe	  rangorde	  was	  onder	  de	  deelnemende	  groeperingen,	  die	  allemaal	  hun	  vaste	  plek	  hadden	  

in	  de	  stoet.21	  De	  twee	  pastoors	  van	  de	  Oude	  en	  de	  Nieuwe	  Kerk	  bevonden	  zich	  als	  vanouds	  het	  

dichtst	  bij	  het	  Sacrament,	  gevolgd	  door	  de	  burgemeesters.	  Aan	  weerszijden	  van	  de	  monstrans	  

liepen	  de	  priesters,	  de	  schepenen	  en	  de	  vroedschap.	  Normaal	  gesproken	  volgden	  dan	  de	  

schutters	  als	  vertegenwoordigers	  van	  de	  stedelijke	  militaire	  macht,	  en	  daarna	  de	  gilden.	  Het	  

                                                 
17	  Nadat	  de	  schout	  in	  augustus	  1567	  begon	  met	  het	  inbeslagnemen	  van	  de	  goederen	  van	  gevluchte	  Amsterdammers	  
volgde	  een	  eerste	  golf	  vluchtelingen.	  Een	  tweede	  golf	  volgde	  in	  1568:	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  25-‐26.	  Cornelis	  Pietersz	  
Hooft,	  vader	  van	  P.C.	  Hooft,	  verliet	  nog	  in	  1569	  de	  stad.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  212-‐213.	  
18	  Res.	  Vr.,	  22	  mei	  1567,	  f.	  85.	  Margaretha	  had	  de	  schutterijen	  al	  in	  februari	  ontbonden,	  maar	  Noircarmes	  ging	  pas	  op	  
20	  mei	  tot	  ontwapening	  over.	  
19	  Ramakers,	  Spelen	  en	  figuren,	  10,	  23-‐24.	  Zie	  ook:	  Caspers,	  Eucharistische	  vroomheid;	  Rubin,	  Corpus	  Christi;	  Carasso-‐
Kok	  en	  Verkerk,	  'Eenheid	  en	  verdeeldheid',	  233;	  James,	  'Ritual,	  drama	  and	  social	  body',	  6-‐10;	  Roodenburg,	  Onder	  
censuur,	  62-‐67;	  Rubin,	  Corpus	  Christi,	  248.	  Het	  Corpus	  Christianum	  was	  een	  bekend	  liturgisch	  thema,	  en	  het	  lichaam	  
was	  in	  de	  laatmiddeleeuwse	  en	  vroegmoderne	  samenleving	  het	  meest	  bekende	  symbool	  in	  termen	  waarvan	  de	  
samenleving	  werd	  gedefinieerd.	  Royer,	  'The	  body	  in	  parts',	  326.	  
20	  Roodenburg,	  'Splendeur	  et	  magnificance'.	  
21	  De	  Amsterdammer	  Walich	  Syvaerts	  gaf	  in	  zijn	  Roomsche	  Mysterien	  een	  omschrijving	  van	  de	  Amsterdamse	  
processies.	  Deze	  maakte	  deel	  uit	  van	  een	  felle	  verhandeling	  tegen	  de	  leer	  van	  de	  transsubstantiatie.	  Een	  vergelijking	  
met	  de	  stadsrekeningen	  en	  de	  keurboeken	  toont	  aan	  dat	  Syvaertsz	  een	  grotendeels	  waarheidsgetrouw	  beeld	  schetst	  
van	  de	  sacramentsprocessie.	  Syvaertsz,	  Roomsche	  Mysterien,	  f.	  46-‐48.	  Hierover:	  Roodenburg,	  'Splendeur	  et	  
magnificance',	  518.	  Syvaerts	  beschreef	  de	  zomerprocessie,	  maar	  volgens	  Roodenburg	  verschilden	  de	  drie	  
sacramentsprocessies	  nauwelijks	  van	  elkaar.	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  62.	  
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ontbreken	  van	  deze	  groepen	  zal	  een	  zichtbaar	  gat	  hebben	  geslagen	  in	  de	  processie.	  Alleen	  al	  het	  

gemis	  van	  het	  grootse	  ceremoniële	  vertoon	  waarmee	  deze	  groeperingen	  zich	  in	  de	  processie	  

manifesteerden,	  zal	  indruk	  hebben	  gemaakt.	  Traditiegetrouw	  liep	  elk	  gilde	  achter	  het	  eigen	  

vaandel	  en	  droeg	  het	  beeld	  mee	  van	  de	  beschermheilige	  van	  het	  gilde.	  De	  schutters	  liepen	  in	  vol	  

ornaat	  mee,	  gewapend	  en	  in	  harnas.	  In	  het	  midden	  liepen	  de	  ‘koningen’	  van	  de	  schutterijen,	  met	  

in	  hun	  hand	  de	  zilveren	  papegaai,	  het	  teken	  van	  hun	  ‘koninklijke’	  waardigheid.22	  Ook	  de	  

afwezigheid	  van	  de	  rederijkerskamers,	  die	  kort	  na	  de	  troebelen	  waren	  ontbonden,	  moet	  zijn	  

opgevallen.	  De	  rederijkers	  waren	  verantwoordelijk	  voor	  de	  tableaux-‐vivants	  en	  de	  

rederijkersspelen	  die	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  processies	  werden	  opgevoerd.23	  

Dat	  de	  stadsregering	  zich	  bewust	  was	  van	  het	  propagandistische	  effect	  van	  processies	  

blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  zij	  de	  Mirakelprocessie	  vanaf	  1567	  jaarlijks	  inzetten	  om	  ook	  de	  nederlaag	  

van	  de	  protestantse	  beweging	  in	  herinnering	  te	  roepen.24	  Daarnaast	  besloot	  de	  stadsregering	  om	  

vanaf	  1568	  elk	  jaar	  op	  25	  februari	  een	  nieuwe	  processie	  te	  laten	  plaatsvinden	  ter	  viering	  van	  de	  

goede	  afloop	  van	  het	  burgeroproer,	  precies	  een	  jaar	  eerder.	  Met	  deze	  processie	  wilden	  de	  

burgemeesters	  God	  danken	  voor	  het	  feit	  dat	  de	  stad	  niet	  ten	  prooi	  was	  gevallen	  aan	  

bloedvergieten	  en	  andere	  gevaren.25	  Maar	  er	  was	  duidelijk	  meer	  aan	  de	  hand.	  De	  gilden	  dienden	  

weer	  in	  groepsverband	  mee	  te	  lopen,	  maar	  nog	  steeds	  zonder	  ‘trom	  of	  pijpen’:	  een	  duidelijk	  

teken	  dat	  zij	  nog	  niet	  volledig	  in	  de	  gratie	  waren.	  De	  burgemeesters	  besloten	  verder	  dat	  in	  ieder	  

huis	  waarlangs	  de	  processie	  zou	  trekken,	  verplicht	  de	  deuren	  en	  vensters	  moesten	  worden	  

geopend.	  In	  de	  ramen	  en	  deuren	  moesten	  brandende	  kaarsen	  staan.	  Het	  was	  de	  eerste	  keer	  dat	  

deze	  bepaling	  in	  een	  processiekeur	  werd	  opgenomen.	  Of	  de	  burgemeesters	  deze	  regel	  invoerden	  

om	  in	  één	  oogopslag	  te	  kunnen	  zien	  welke	  burgers	  antikatholieke	  gevoelens	  koesterden,	  is	  niet	  

zeker.	  Het	  is	  wel	  opvallend	  dat	  de	  magistraat	  juist	  nu	  tot	  dit	  besluit	  kwam.	  26	  

De	  sacramentsprocessies	  hadden	  als	  belangrijk	  voordeel	  dat	  de	  organisatoren	  hun	  

boodschap	  van	  religieuze	  en	  politieke	  eendracht	  in	  één	  keer	  aan	  een	  grote	  groep	  mensen	  

konden	  overbrengen.	  De	  optochten	  volgden	  een	  route	  langs	  de	  religieuze	  plekken	  van	  de	  stad,	  

maar	  ook	  langs	  de	  belangrijkste	  politiek-‐administratieve	  plek,	  de	  Plaetse.27	  Daar	  werd	  het	  Te	  

Deum	  gezongen.28	  De	  optocht	  deed	  zowel	  de	  Oude	  als	  de	  Nieuwe	  Zijde	  aan	  om	  de	  eenheid	  tussen	  

de	  rivaliserende	  stadsdelen	  te	  benadrukken.29	  Het	  dagelijks	  leven	  op	  processiedagen	  lag	  stil.	  De	  

herbergen	  en	  kroegen	  mochten	  gedurende	  de	  processies	  bijvoorbeeld	  niet	  tappen.	  Het	  publiek	  

                                                 
22	  Knevel,	  Burgers	  in	  het	  geweer,	  59-‐60;	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  63-‐64.	  
23	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  193-‐195.	  	  
24	  Snoep,	  Praal	  en	  propaganda,	  19.	  
25	  Res.	  Vr.,	  21	  februari	  1568,	  f.	  94;	  1	  maart	  1568,	  f.	  95.	  
26	  Keurboek	  F,	  15	  maart	  1568,	  f.	  274-‐276.	  Zie	  ook:	  Dessing,	  'De	  Amsterdamsche	  processiekeuren',	  62.	  
27	  De	  ooggetuigenverklaring	  van	  Agatha	  van	  Loen,	  SAA,	  Archieven	  van	  het	  Begijnhof,	  inv.	  nr.	  1214,	  Memorie	  vande	  
processie	  van	  ’t	  H.	  Sacrament	  van	  Mirakel;	  uyt	  de	  Heylighe	  stede,	  tot	  Amsterdam.	  Zie	  ook:	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  
62-‐66.	  
28	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  11	  mei	  1578,	  721.	  
29	  Dessing,	  'De	  Amsterdamsche	  processiekeuren',	  58-‐59.	  Zie	  ook:	  Trio	  en	  De	  Smet,	  'Processions	  in	  town',	  60-‐61.	  
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bestond	  uit	  stadsbewoners,	  maar	  ook	  vanuit	  de	  omringende	  dorpen	  en	  het	  platteland	  trokken	  

mensen	  op	  processiedagen	  naar	  de	  stad.30	  

Maar	  hoewel	  de	  processies	  uitdagend	  de	  nieuwe	  machtsverhoudingen	  toonden,	  konden	  

de	  autoriteiten	  niet	  bepalen	  welk	  effect	  de	  processies	  hadden	  op	  de	  toeschouwers.	  Juist	  door	  het	  

ontbreken	  van	  de	  schutterijen	  waren	  de	  processies	  voor	  velen	  niet	  langer	  manifestaties	  van	  de	  

autonomie	  en	  macht	  van	  de	  stad.	  De	  schutters	  stonden	  immers	  symbool	  voor	  de	  stedelijke	  

onafhankelijkheid.	  Twee	  ooggetuigen	  uit	  steden	  waarin	  zich	  dezelfde	  ontwikkeling	  voordeed,	  

een	  loyale	  katholiek	  uit	  Brussel	  en	  een	  overtuigde	  Lutheraan	  uit	  Antwerpen,	  hadden	  om	  deze	  

reden	  geen	  goed	  woord	  over	  voor	  de	  processies	  onder	  Alva.	  De	  schutterijen	  in	  Antwerpen	  

mochten	  in	  1568	  bijvoorbeeld	  alleen	  ongewapend	  meelopen	  in	  de	  jaarlijkse	  processie.	  De	  

Antwerpse	  kroniekschrijver	  Godevaert	  van	  Haecht	  beschrijft	  dat	  deze	  ‘crommeganck’	  de	  

stadsbevolking	  vervulde	  van	  woede.	  De	  ingekwartierde	  regeringssoldaten	  moesten	  de	  processie	  

zelfs	  beschermen	  tegen	  boze	  omstanders.31	  Ook	  de	  katholieke	  Jan	  de	  Pottre	  had	  kritiek	  op	  de	  

processies	  in	  Brussel	  in	  deze	  periode.	  De	  schutterijen	  liepen	  in	  deze	  optochten	  mee	  zonder	  

wapens	  of	  waren	  zelfs	  geheel	  afwezig.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  processies	  voor	  de	  Lutheraan	  Van	  

Haecht	  en	  de	  katholieke	  Jan	  de	  Pottre	  andere	  betekenissen	  hadden:	  voor	  De	  Pottre	  waren	  zij	  

uitingen	  van	  gedeelde	  religieuze	  tradities	  en	  gemeenschappelijke	  vroomheid,	  terwijl	  het	  

onderwerp	  van	  de	  processies	  voor	  Van	  Haecht	  in	  zijn	  geheel	  verwerpelijk	  was.	  Beiden	  waren	  het	  

er	  echter	  wel	  over	  eens	  dat	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  schutters	  in	  hun	  volle	  kracht	  onontbeerlijk	  

was	  voor	  een	  goede	  processie.32	  

Door	  hun	  polemische	  lading	  hadden	  de	  sacramentsprocessies	  op	  het	  publiek	  mogelijk	  

het	  tegengestelde	  effect.	  Vanaf	  het	  begin	  van	  de	  Reformatie	  richtte	  de	  spot	  en	  het	  verzet	  van	  de	  

hervormingsgezinden	  zich	  op	  de	  processies,	  en	  dan	  vooral	  op	  het	  onderwerp	  van	  verering,	  het	  

Heilige	  Sacrament.	  Volgens	  de	  katholieke	  leer	  is	  Christus	  aanwezig	  in	  de	  geconsacreerde	  hostie,	  

en	  heeft	  het	  zien	  van	  dit	  heilige	  voorwerp	  direct	  een	  heilzame	  werking	  op	  de	  toeschouwers.33	  

Juist	  tegen	  deze	  leer	  van	  transsubstantiatie	  richtten	  zich	  de	  aanhangers	  van	  de	  gereformeerde	  

religie.	  Het	  uiterlijke	  vertoon	  tijdens	  de	  sacramentsprocessies	  riep	  onder	  grotere	  delen	  van	  de	  

bevolking	  weerzin	  en	  verzet	  op.34	  Ook	  in	  Amsterdam	  bleef	  de	  katholieke	  kerk	  en	  vooral	  het	  

Heilig	  Sacrament	  een	  mikpunt	  van	  spot.	  Dit	  soort	  uitingen	  van	  antikatholicisme	  verdween	  niet	  

na	  de	  ‘zuiveringen’	  van	  de	  Amsterdamse	  stadsbevolking	  vanaf	  de	  zomer	  van	  1567.	  Om	  

brandstichting	  in	  de	  parochiekerken	  en	  de	  kapel	  van	  de	  Heilige	  Stede	  te	  voorkomen,	  zette	  de	  

                                                 
30	  In	  juni	  1576	  overmeesterden	  de	  opstandelingen	  bijvoorbeeld	  een	  schuit	  vol	  boeren	  op	  het	  Diemermeer,	  die	  
ondanks	  de	  gevaren	  van	  het	  reizen	  in	  deze	  periode	  onderweg	  waren	  naar	  Amsterdam	  om	  de	  zomerprocessie	  te	  zien.	  
Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  juni	  1576,	  578.	  
31	  Thøfner,	  A	  common	  art,	  98-‐99.	  
32	  Ibidem,	  99-‐102.	  
33	  Muir,	  'The	  eye	  of	  the	  procession',	  133.	  	  
34	  Carasso-‐Kok,	  'Ter	  ere	  van	  God',	  394.	  Zie	  ook:	  Caspers,	  Eucharistische	  vroomheid;	  James,	  'Ritual,	  drama	  and	  social	  
body';	  Kipling,	  Enter	  the	  king;	  Roodenburg,	  'Splendeur	  et	  magnificance';	  Rubin,	  Corpus	  Christi.	  



 87 

magistraat	  in	  februari	  1568	  bijvoorbeeld	  zelfs	  wachters	  neer.35	  Ook	  moesten	  de	  priesters	  die	  het	  

Heilig	  Sacrament	  en	  Oliesel	  naar	  stervenden	  brachten,	  beschermd	  worden	  terwijl	  ze	  over	  straat	  

liepen.36	  Amsterdammers	  bleven	  de	  katholieke	  godsdienst	  in	  het	  openbaar	  beschimpen.37	  	  

Publieke	  vervolgingen	  

Het	  beleid	  van	  sociale	  uitdrijving	  en	  zuivering	  culmineerde	  in	  de	  grootscheepse	  vervolgingen	  

van	  reformatoren	  en	  andere	  dissidenten.	  Het	  hele	  strafproces	  was	  gericht	  op	  het	  overbrengen	  

van	  de	  boodschap	  van	  zuivering	  van	  de	  stedelijke	  gemeenschap.	  Dat	  maakte	  de	  

strafvoltrekkingen	  bij	  uitstek	  geschikt	  voor	  deze	  periode	  als	  politiek	  medium.	  Maar	  ook	  in	  dit	  

geval	  konden	  de	  burgemeesters	  niet	  voorkomen	  dat	  het	  strafritueel	  soms	  mislukte.	  De	  

stadsregeerders	  waren	  gebonden	  aan	  het	  beleid	  dat	  Brussel	  had	  uitgestippeld	  voor	  de	  

bestraffing	  van	  de	  hoofdschuldigen	  van	  de	  troebelen.	  De	  hertog	  van	  Alva	  had	  van	  Filips	  hiervoor	  

een	  onbeperkte	  volmacht	  gekregen.38	  De	  magistraat	  werd	  in	  de	  uitvoering	  ervan	  echter	  

geconfronteerd	  met	  toehoorders	  en	  veroordeelden	  die	  zich	  niet	  wilden	  schikken	  in	  de	  hun	  

toebedeelde	  rol	  in	  het	  strafritueel.	  Ook	  wekten	  de	  strafvoltrekkingen	  weerzin	  onder	  een	  deel	  

van	  de	  bevolking,	  waardoor	  ze	  het	  tegenovergestelde	  effect	  konden	  krijgen.	  

Amsterdam	  zou	  later	  de	  bijnaam	  Moorddam	  verkrijgen,	  onder	  meer	  als	  gevolg	  van	  de	  

strenge	  vervolgingen,	  maar	  het	  is	  de	  vraag	  of	  de	  situatie	  in	  Amsterdam	  wel	  zo	  uitzonderlijk	  

was.39	  In	  Amsterdam	  velden	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  de	  meeste	  vonnissen	  zelf,	  waarna	  deze	  

voor	  goedkeuring	  naar	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  werden	  verstuurd,	  de	  speciale	  rechtbank	  die	  Alva	  

in	  september	  1567	  had	  opgericht	  en	  die	  de	  stedelijke	  en	  gewestelijke	  privileges	  oversteeg.	  De	  

Raad	  zetelde	  in	  Brussel	  en	  baseerde	  zich	  op	  vooronderzoek	  door	  de	  plaatselijke	  

gerechtsdienaren.	  De	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  van	  de	  verschillende	  steden	  of	  gewesten	  voerden	  

deze	  vonnissen	  vervolgens	  uit.40	  In	  totaal	  werden	  242	  Amsterdammers	  veroordeeld,	  het	  

merendeel	  bij	  verstek	  omdat	  ze	  waren	  gevlucht.41	  24	  Achterblijvers	  kregen	  de	  doodstraf.	  De	  

Raad	  velde	  vijf	  van	  deze	  doodsvonnissen	  –	  de	  overige	  19	  kwamen	  voor	  rekening	  van	  de	  

                                                 
35	  Res.	  Vr.,	  11	  februari	  1568,	  f.	  93v.	  
36	  Ibidem,	  1	  juli	  1569,	  f.	  121.	  
37	  Zie	  Jacob	  Jansz,	  verderop	  in	  dit	  hoofdstuk,	  p.	  93.	  Zie	  ook	  Anthonis	  Bauckens,	  Justitieboek	  568,	  f.	  37v-‐38.	  Vanuit	  zijn	  
cel	  in	  de	  Onze-‐Lieve-‐Vrouwe-‐toren	  was	  dezelfde	  Bauckens	  enige	  maanden	  later	  getuige	  van	  een	  opstootje	  bij	  de	  Jan	  
Rodenpoort.	  Zijn	  getuigenverklaring:	  SAA,	  Archief	  van	  de	  secretaris,	  Charters	  afkomstig	  uit	  de	  secretarie	  (niet	  
geïventariseerd),	  doos	  1564-‐1579,	  nr.	  219.	  Stoffel	  Jansz	  beschreef	  de	  publieke	  straf	  die	  Bauckens	  na	  een	  half	  jaar	  
gevangenisstraf	  moest	  ondergaan:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  5	  april	  1568,	  f.	  233v.	  Zie	  ook	  Gerrit	  Lijmzijeder:	  
Justitieboek	  568,	  f.	  85-‐85v.	  Korendrager	  Pieter	  Clementsz	  werd	  voor	  vijf	  jaar	  verbannen	  omdat	  hij	  had	  geweigerd	  te	  
werken	  met	  katholieke	  collega’s.	  ibidem,	  f.	  70-‐70v.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  31	  augustus	  1568,	  f.	  
236.	  
38	  Marnef	  en	  De	  Schepper,	  Raad	  van	  Beroerten;	  Rooze-‐Stouthamer,	  Hervorming	  in	  Zeeland,	  393.	  	  
39	  Zie	  hiervoor	  hoofdstuk	  4	  en	  5.	  
40	  Marnef	  en	  De	  Schepper,	  Raad	  van	  Beroerten.	  Verdachten	  werden	  tot	  drie	  keer	  toe	  gedagvaard	  -‐	  wie	  niet	  kwam	  
opdagen	  werd	  automatisch	  veroordeeld	  tot	  eeuwige	  verbanning	  en	  verbeurdverklaring	  van	  al	  zijn	  of	  haar	  goederen.	  
41	  Verheyden,	  Le	  conseil	  des	  troubles.	  Voor	  gecorrigeerde	  aantallen:	  Dierickx,	  'Lijst	  der	  veroordeelden'.	  Zie	  ook:	  
Marcus,	  Sententiën	  en	  indagingen.	  Ondanks	  de	  correcties	  van	  Dierickx	  is	  het	  mogelijk	  dat	  dit	  aantal	  afwijkt	  van	  het	  
werkelijke	  aantal	  veroordeelden	  door	  dubbelingen	  en	  weglatingen.	  	  
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Amsterdamse	  schepenen	  zelf.42	  Drie	  Amsterdammers	  moesten	  een	  periode	  dienen	  op	  een	  

galeischip,	  wat	  in	  de	  praktijk	  vaak	  een	  doodsvonnis	  betekende.43	  Alle	  goederen	  van	  deze	  

verdachten	  en	  van	  de	  vluchtelingen	  werden	  in	  beslaggenomen	  en	  verbeurdverklaard.	  Daarnaast	  

veroordeelden	  de	  Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  in	  deze	  periode	  een	  negental	  dopers	  ter	  

dood,	  die	  ondanks	  de	  repressie	  in	  het	  geheim	  hun	  religie	  waren	  blijven	  uitoefenen.44	  

Op	  veel	  andere	  plaatsen	  werden	  inderdaad	  minder	  mensen	  ter	  dood	  veroordeeld.	  Het	  

vervolgingsbeleid	  van	  de	  Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  week	  echter	  niet	  af	  van	  dat	  van	  

andere	  belangrijke	  centra	  van	  protestantisme	  en	  oproer	  tijdens	  de	  troebelen,	  zoals	  Antwerpen.	  

Daar	  kregen	  tussen	  1567	  en	  1572	  zeker	  87	  protestanten	  en	  rebellen	  de	  doodstraf.	  De	  Antwerpse	  

schepenbank	  veroordeelde	  245	  personen,	  terwijl	  285	  dissidenten	  door	  de	  Raad	  werden	  

gevonnist,	  ook	  in	  dit	  geval	  meestal	  bij	  verstek.45	  In	  totaal	  vonniste	  de	  Raad	  8568	  personen,	  de	  

meeste	  in	  absentia	  omdat	  ze	  geen	  gehoor	  hadden	  gegeven	  aan	  de	  indagingen,	  en	  hij	  sprak	  1083	  

doodvonnissen	  uit.	  Maar	  het	  aantal	  terdoodveroordelingen	  lag	  op	  veel	  plaatsen	  ongetwijfeld,	  net	  

als	  in	  Amsterdam,	  hoger.46	  	  

Door	  de	  nadruk	  van	  tijdgenoten	  op	  de	  bloedige	  vervolgingen	  is	  een	  andere	  kant	  van	  het	  

beleid	  vaak	  over	  het	  hoofd	  gezien.	  De	  magistraat	  stimuleerde	  in	  eerste	  instantie	  zoveel	  mogelijk	  

mensen	  uit	  eigen	  beweging	  de	  stad	  te	  ontvluchten.	  Volgens	  Laurens	  Jacobsz	  Reael	  verleende	  zij	  

de	  eerste	  dagen	  na	  de	  machtswisseling	  uitreisdocumenten	  aan	  veel	  gereformeerden.47	  Nog	  tot	  

ver	  in	  het	  jaar	  1568	  verschaften	  de	  burgemeesters	  paspoorten	  met	  stadszegel	  aan	  verdachte	  

personen.	  In	  sommige	  gevallen	  ging	  het	  om	  kooplieden	  die	  vrij	  wilden	  kunnen	  reizen,	  maar	  de	  

magistraat	  moet	  hebben	  geweten	  dat	  enkele	  van	  hen	  onder	  verdenking	  stonden	  en	  

vluchtgevaarlijk	  waren.	  In	  één	  geval	  kreeg	  een	  persoon	  een	  maand	  voordat	  hij	  werd	  ingedaagd	  

                                                 
42	  Gebaseerd	  op:	  Van	  Nierop,	  Beeldenstorm	  en	  burgerlijk	  verzet,	  Appendix	  1.	  Van	  Nierop	  telt	  25	  terechtgestelde	  
Amsterdammers.	  Willem	  Kiel,	  die	  in	  zijn	  lijst	  voorkomt,	  was	  echter	  geen	  Amsterdammer	  maar	  een	  gevangen	  soldaat.	  
Egbert	  Meynertsz	  stierf	  de	  dag	  vóór	  zijn	  executie	  in	  de	  gevangenis.	  	  
43	  Cornelis	  Davidts,	  Justitieboek	  568,	  f.	  63v-‐64;	  Pieter	  Kaers,	  ibidem,	  f.	  65-‐65;	  Claes	  Jansz	  Louwen,	  ibidem,	  65-‐65v.	  
Pieter	  Kaers	  was	  gedurende	  de	  troebelen	  kapitein	  van	  de	  wacht	  en	  werd	  ervan	  beschuldigd	  niet	  te	  hebben	  
opgetreden	  tegen	  de	  beeldenstormers.	  Hij	  kreeg	  een	  galeistraf	  van	  vijftig	  jaar.	  Cornelis	  moest	  de	  rest	  van	  zijn	  leven	  
dienen	  op	  de	  galeien,	  Claes	  Jansz	  Louwen	  tien	  jaar.	  	  
44	  Pieter	  Pietersz,	  alias	  Beckgen,	  Justitieboek	  568,	  f.	  80-‐80v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  145-‐148v,	  f.	  150v,	  f.	  154;	  Willem	  
Jansz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  78-‐78v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  154v-‐157,	  f.	  162;	  Jan	  Quirijns,	  Justitieboek	  568,	  f.	  82;	  
Confessieboek	  273,	  f.	  157v158,	  f.	  161-‐162;	  Cornelis	  Jansz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  82v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  158,	  f.	  161-‐
162;	  Clement	  Heyndricksz,	  Confessieboek	  273,	  f.	  159-‐159v,	  f.	  161-‐161v,	  f.	  162,	  f.	  169v,	  f.	  171v-‐172,	  f	  186v,	  f.	  199;	  
Gerrit	  Cornelisz	  alias	  Gerrit	  Boon,	  Justitieboek	  568,	  f.	  120-‐120v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  288-‐291v,	  f.	  293;	  Anna	  
Heyndricksz	  alias	  Anna	  de	  Vlaster,	  Justitieboek	  568,	  f.	  127-‐128;	  Confessieboek	  273,	  f.	  307v-‐309v;	  Sander	  Woutersz	  en	  
Evert	  Heyndricksz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  142;	  Confessieboek	  273,	  f.	  338-‐340v,	  f.	  342v-‐343.	  Ook	  een	  doopsgezinde	  vrouw	  
werd	  opgepakt	  maar	  zij	  stierf	  in	  de	  gevangenis	  voordat	  ze	  veroordeeld	  kon	  worden:	  Neeltgen	  Jansdr,	  Confessieboek	  
273,	  f.	  148v-‐154v,	  f.	  155v.	  Zie	  ook:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  279-‐280,	  286-‐288.	  
45	  Gebaseerd	  op	  Marnef,	  Antwerp	  in	  the	  age	  of	  Reformation,	  120-‐121,	  figuur	  7.1	  en	  7.2.	  Ik	  heb	  hierbij	  alleen	  de	  
gegevens	  gebruikt	  tot	  1572.	  Uit	  deze	  tabellen	  is	  overigens	  niet	  af	  te	  lezen	  of	  de	  Vierschaar	  of	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  
de	  doodstraffen	  eisten,	  maar	  Marnef	  stelt	  wel	  dat	  het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  veroordelingen	  (198	  van	  de	  242)	  in	  
1568	  door	  de	  Raad	  werd	  uitgesproken	  en	  vooral	  verbanningen	  in	  absentia	  betroffen.	  	  
46	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  182.	  
47	  Reael	  bij	  Brandt,	  457.	  Hijzelf	  kreeg	  overigens	  geen	  uitreisdocument.	  
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door	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  nog	  een	  reisdocument	  mee.48	  De	  Raad	  van	  Beroerten	  stelde	  zelfs	  

een	  onderzoek	  in,	  omdat	  hij	  vermoedde	  dat	  de	  burgemeesters	  uitreisdocumenten	  verschaften	  

nadat	  de	  verdachte	  Amsterdammers	  officieel	  waren	  opgeroepen	  voor	  de	  Raad	  te	  verschijnen.	  

Daarvoor	  kon	  de	  Raad	  uiteindelijk	  geen	  bewijzen	  vinden.	  Hij	  onderzocht	  ook	  de	  mogelijke	  

betrokkenheid	  van	  de	  burgemeesters	  bij	  de	  spectaculaire	  ontsnapping	  van	  Pieter	  Kies,	  de	  jonge	  

kapitein	  van	  de	  wacht.	  Pieter	  Kies	  was	  gevangengenomen	  op	  verdenking	  van	  medeplichtigheid	  

aan	  de	  beeldenstorm,	  maar	  voordat	  het	  tot	  een	  veroordeling	  kwam,	  wist	  hij	  te	  ontsnappen	  uit	  de	  

boeien	  met	  hulp	  van	  cipier	  Dirk	  van	  Bremen.	  De	  Raad	  dacht,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  verhoren,	  dat	  de	  

burgemeesters	  hier	  mede	  de	  hand	  in	  hadden	  gehad.	  Ook	  deze	  verdenking	  kon	  de	  Raad	  echter	  

niet	  hard	  maken.49	  

Vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  burgemeesters	  is	  het	  begrijpelijk	  dat	  zij	  de	  stadsbewoners	  

toestonden	  te	  vluchten.	  Dat	  paste	  in	  het	  beleid	  van	  zuivering	  en	  het	  herstel	  van	  eenheid.	  Het	  

simpelweg	  laten	  verdwijnen	  van	  ongewenste	  personen	  was	  even	  effectief,	  zelfs	  effectiever,	  dan	  

hen	  te	  vervolgen	  en	  straffen,	  wat	  immers	  onrust	  en	  oproer	  kon	  veroorzaken.	  Ook	  mensen	  die	  de	  

stadsregering	  een	  doorn	  in	  het	  oog	  waren,	  konden	  op	  deze	  manier	  worden	  weggewerkt.	  Zo	  ging	  

het	  verhaal	  dat	  schout	  Pieter	  Pietersz	  in	  het	  openbaar	  pochte	  dat	  hij	  slechts	  drie	  keer	  op	  een	  dag	  

langs	  het	  huis	  van	  een	  Amsterdammer	  hoefde	  te	  lopen	  en	  naar	  binnen	  te	  kijken	  om	  ervoor	  te	  

zorgen	  dat	  deze	  vluchtte.50	  

De	  achterblijvers	  konden,	  als	  ze	  eenmaal	  waren	  gearresteerd,	  echter	  niet	  rekenen	  op	  

genade.	  Volgens	  de	  heersende	  strafrechtideologie	  moest	  een	  voorbeeld	  worden	  gesteld,	  ter	  

lering	  van	  de	  toeschouwers.51	  De	  onruststokers	  en	  oproerkraaiers	  hadden	  zich	  schuldig	  gemaakt	  

aan	  goddelijke	  en	  wereldlijke	  majesteitsschennis,	  het	  ergst	  denkbare	  misdrijf.	  Niet	  alleen	  waren	  

dat	  degenen	  die	  de	  kloosters	  en	  kerken	  hadden	  vernield,	  maar	  ook	  prominente	  én	  minder	  

prominente	  leden	  van	  de	  gereformeerde	  gemeente.	  Een	  aparte	  categorie	  vormden	  de	  personen	  

die	  een	  hoofdrol	  speelden	  tijdens	  het	  burgeroproer.	  Zij	  hadden	  aangezet	  tot	  oproer	  en	  waren	  in	  

opstand	  gekomen	  tegen	  de	  overheid	  en	  zich	  daarmee	  schuldig	  gemaakt	  aan	  wereldlijke	  

majesteitsschennis,	  een	  halsmisdaad.52	  	  

                                                 
48	  Hans	  van	  Elssen,	  een	  zwager	  van	  Adriaen	  Pauw,	  verklaarde	  dat	  zijn	  schoonvader	  van	  de	  burgemeesters	  op	  17	  
september	  1568	  een	  paspoort	  kreeg	  om	  naar	  Antwerpen	  te	  kunnen	  reizen.	  Op	  18	  november	  werd	  hij	  vervolgens	  
gedagvaard.	  Noord-‐Hollands	  Archief	  (NHA),	  Kopieëncollectie	  A,	  Gerechtelijke	  stukken	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten,	  inv.	  
nr.	  519,	  Informaties	  ingewonnen	  binnen	  Amsterdam	  op	  last	  van	  de	  hertog	  van	  Alva,	  1559	  (sic)	  (hierna:	  Gerechtelijke	  
stukken	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten),	  f.	  81v.	  
49	  Zie	  de	  instructie	  van	  commissaris	  Reinier	  van	  Duin,	  die	  naar	  Amsterdam	  werd	  gestuurd	  om	  de	  zaak	  te	  
onderzoeken:	  Gerechtelijke	  stukken	  van	  de	  Raad	  van	  Beroerten.	  Dirk	  van	  Bremen	  werd	  na	  1572	  een	  bekende	  
watergeus,	  zie	  noot	  154.	  
50	  Pauw,	  ‘Relaes’,	  p.	  9.	  Pauw	  had	  begrepen	  dat	  de	  schout	  ‘openbaer	  aen	  de	  Tafel	  daer	  eenige	  van	  de	  Wet	  by	  geseten	  sijn	  
vermaent	  heeft	  als	  ickse	  uyter	  Stadt	  quyt	  wil	  wesen	  soo	  gae	  ick	  sleghs	  ja	  driemael	  op	  een	  dach	  verby	  hen	  huysen	  en	  
sie	  daer	  in	  soo	  vervaer	  ikse	  datse	  vertrecken’.	  
51	  Nicholls,	  'Theatre	  of	  Martyrdom',	  49-‐50;	  Spierenburg,	  The	  spectacle	  of	  suffering,	  43.	  
52	  Zie	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  30.	  	  
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Het	  strafproces	  van	  de	  gereformeerden	  en	  oproerkraaiers	  was	  gericht	  op	  publieke	  

ontering	  en	  sociale	  zuivering.	  Terechtstellingen,	  boetestraffen	  zoals	  het	  smeken	  om	  vergiffenis	  

en	  andere	  straffen	  zoals	  geseling	  en	  het	  tentoonstellen	  van	  misdadigers	  werden	  dan	  ook	  meestal	  

in	  het	  openbaar	  voltrokken.	  Veel	  straffen	  werden	  uitgevoerd	  in	  of	  voor	  de	  Vierschaar,	  zichtbaar	  

voor	  het	  publiek.	  Alle	  publieke	  geselingen	  vonden	  plaats	  voor	  het	  stadhuis,	  op	  de	  kaak,	  een	  

schavot	  dat	  ook	  diende	  voor	  de	  tentoonstelling	  van	  misdadigers.	  Zelfs	  de	  rechtszaken	  en	  de	  

straffen	  die	  binnen	  in	  de	  Vierschaar	  werden	  voltrokken,	  kon	  het	  publiek	  van	  buitenaf	  volgen:	  de	  

zaal	  bevond	  zich	  onderin	  het	  stadhuis	  en	  was	  slechts	  door	  traliewerk	  afgescheiden	  van	  de	  

Plaetse.53	  Ook	  de	  zaken	  die	  dienden	  in	  de	  schepenkamer,	  op	  de	  eerste	  verdieping	  van	  het	  

stadhuis,	  konden	  een	  openbaar	  karakter	  hebben.54	  

De	  publieke	  vernedering	  begon	  al	  bij	  de	  arrestaties	  van	  de	  veroordeelden.	  Die	  vonden	  

veelal	  plaats	  op	  straat	  of	  op	  andere	  openbare	  plekken.	  De	  schout	  nam	  bijvoorbeeld	  goudsmid	  

Quirijn	  Jansz	  in	  het	  voorjaar	  van	  1568	  gevangen	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Nieuwe	  Goudsteeg	  terwijl	  hij	  

aan	  het	  wandelen	  was	  met	  zijn	  vrouw.55	  Vernederend	  was	  ook	  de	  arrestatie	  van	  Harpert	  Jansz,	  

procureur	  van	  beroep.	  Hij	  was	  aan	  het	  pleiten	  in	  de	  Vierschaar	  toen	  hij	  werd	  opgepakt.56	  

Kleermaker	  Albert	  Reynertsz	  werd	  van	  zijn	  werktafel	  in	  de	  steeg	  bij	  het	  Minderbroederklooster	  

gehaald,	  als	  een	  van	  de	  eerste	  arrestanten	  in	  mei	  1567.57	  Oneervol	  waren	  ook	  de	  folteringen	  op	  

de	  pijnbank.	  Folteringen	  schonden	  de	  lichamelijke	  integriteit	  en	  daarmee	  de	  eer	  van	  de	  

verdachten.	  Normaliter	  werd	  de	  pijnbank	  spaarzaam	  toegepast.	  Dat	  veranderde	  tijdens	  de	  

periode	  van	  vervolgingen.	  Vrijwel	  alle	  ondervragingen	  in	  deze	  periode	  eindigden	  met	  een	  

verhoor	  ‘onder	  torture’,	  ook	  die	  van	  verdachten	  van	  relatief	  lichte	  misdrijven.58	  

De	  ontering	  van	  de	  politieke	  en	  religieuze	  gevangenen	  zette	  zich	  voort	  in	  het	  openbaar	  

afroepen	  van	  de	  vonnissen.	  Een	  aantal	  vonnissen	  werd	  afgekondigd	  na	  het	  luiden	  van	  de	  

stadsklok.59	  Waarschijnlijk	  hingen	  de	  vonnissen	  van	  de	  schepenen	  aan	  de	  ‘trappe’	  van	  het	  

stadhuis.60	  Er	  zijn	  zelfs	  aanwijzingen	  dat	  afschriften	  van	  de	  vonnissen	  van	  de	  Raad	  van	  

                                                 
53	  Verkerk,	  'De	  goede	  lieden',	  188.	  
54	  Vitus	  Cornelis	  moest	  in	  juni	  1578	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  en	  God	  om	  vergiffenis	  smeken	  in	  de	  schepenkamer,	  met	  
de	  deuren	  open.	  Justitieboek	  569,	  f.	  1-‐1v.	  
55	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  1	  mei	  1568,	  f.	  234.	  Eerder	  al	  hadden	  de	  schout	  en	  twee	  schepenen	  gezocht	  in	  het	  
huis	  van	  Quirijn	  Jansz	  naar	  gevluchte	  verdachten.	  ibidem,	  19	  januari	  1568,	  f.	  232v.	  
56	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  424.	  	  
57	  ‘Dagverhaal’,	  12	  mei	  1567,	  f.	  6v.	  In	  maart	  1568	  nam	  de	  onderschout	  Egbert	  Meynertsz	  op	  zijn	  eigen	  stoep	  gevangen.	  
Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  424.	  
58	  Als	  er	  na	  het	  vooronderzoek	  ernstige	  vermoedens	  bestonden	  maar	  nog	  onvoldoende	  bewijs	  voor	  een	  eindvonnis,	  
dan	  besloten	  de	  schepenen	  na	  een	  tussenvonnis	  soms	  tot	  een	  verhoor	  op	  de	  pijnbank.	  De	  verklaring	  die	  zo	  werd	  
verkregen,	  moest	  wel	  nog	  een	  keer	  worden	  bevestigd	  door	  de	  beschuldigde	  zonder	  dat	  deze	  op	  de	  pijnbank	  lag.	  Zie	  
bijvoorbeeld:	  Cornelis	  Fransz	  Mast,	  Justitieboek	  568,	  f.	  118v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  273v-‐275v,	  f.	  187v	  (vonnis);	  Jan	  
Jansz	  alias	  Jan	  ’t	  Hart,	  Confessieboek	  274,	  f.64-‐65v,	  f.	  71.	  Soms	  werd	  de	  beslissing	  om	  iemand	  op	  de	  pijnbank	  te	  
verhoren	  al	  tijdens	  het	  verhoor	  genomen,	  waarna	  direct	  werd	  overgegaan	  tot	  marteling.	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Adriaen	  
Corneliszn	  en	  Frederijck	  Gerritsz,	  Confessieboek	  273,	  f.	  81-‐83.	  
59	  Dat	  staat	  bovenaan	  de	  vonnissen	  vermeld.	  Zie	  bijvoorbeeld	  het	  vonnis	  van	  Allert	  Simonsz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  141-‐
141v.	  
60	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  5,	  389-‐390.	  
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Beroerten	  circuleerden,	  hoewel	  dat	  vermoedelijk	  illegaal	  gebeurde.61	  De	  stadsbevolking	  sprak	  

en	  speculeerde	  volop	  over	  de	  vervolgingen.	  Ook	  als	  een	  vonnis	  niet	  werd	  afgeroepen,	  was	  de	  

inhoud	  ervan	  bekend	  bij	  een	  breder	  publiek.	  Van	  Biesten	  schreef	  bijvoorbeeld	  op	  13	  juli	  1567	  

dat	  ‘er	  een	  geus	  met	  vonnis	  gecondemneert	  drie	  Sondagen	  te	  gaen	  agter	  drie	  processij	  in	  een	  

linnen	  kleedt	  met	  een	  wasse	  kaars	  in	  syn	  handt,	  omdat	  hy	  qualyk	  op	  die	  oude	  religie	  hadde	  

gesprooken.’62	  Overigens	  strookten	  de	  verhalen	  die	  de	  ronde	  deden	  over	  de	  veroordeelden	  lang	  

niet	  altijd	  met	  het	  vonnis.	  Zo	  schreef	  Van	  Biesten	  dat	  Weyn	  Adriaen	  Ockersdr	  haar	  dienstmaagd	  

tot	  deelname	  aan	  de	  Beeldenstorm	  had	  omgekocht	  voor	  twee	  nieuwe	  doeken,	  ‘soo	  men	  seide’.63	  

Deze	  lezing	  komt	  niet	  terug	  in	  de	  verhoren	  of	  de	  vonnissen	  van	  de	  twee	  vrouwen.64	  	  

Het	  meest	  publieke	  aspect	  van	  de	  straffen	  waren	  de	  voltrekkingen	  ervan.	  Misdaden	  

werden	  nagebootst	  op	  het	  lichaam	  van	  de	  dader	  en	  riepen	  het	  misdrijf	  in	  herinnering.65	  Zo	  

werden	  de	  hoofden	  van	  twee	  befaamde	  watergeuzen,	  Jan	  van	  Troyen	  en	  Willem	  Jansz,	  na	  hun	  

executie	  tentoongesteld	  op	  een	  schip,	  ‘als	  wesende	  openbaer	  zee	  rovers’.66	  Opvattingen	  over	  eer	  

en	  schande	  speelden	  een	  belangrijke	  rol	  in	  deze	  uitvoeringen.	  Onteren	  had	  en	  heeft	  verband	  met	  

lichamelijke	  integriteit.	  De	  mate	  van	  aantasting	  van	  het	  lichaam	  toonde	  de	  rangorde	  van	  straffen.	  

Bij	  de	  zwaarste	  doodstraffen,	  verbranding,	  bleef	  uiteindelijk	  niets	  van	  het	  lichaam	  over.	  Ketters	  

stierven,	  als	  zij	  bleven	  volharden	  in	  hun	  geloof,	  de	  vuurdood:	  zij	  werden	  tot	  as	  gereduceerd.	  Ook	  

de	  banstraf,	  verreweg	  de	  meest	  gebruikte	  strafvorm,	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  veroordeelde	  

letterlijk	  verdween	  uit	  de	  samenleving.67	  

Het	  toebrengen	  van	  pijn	  was	  niet	  het	  doel	  van	  deze	  straffen.	  Dat	  verklaart	  waarom	  

verminkingen	  soms	  pas	  na	  de	  voltrekking	  van	  de	  doodstraf	  werden	  toegebracht.	  De	  lichamen	  

van	  mensen	  die	  zelfmoord	  hadden	  gepleegd,	  werden	  soms	  alsnog	  blootgesteld	  aan	  lijfstraffen.	  

Eer	  reikt	  over	  dood	  heen,	  in	  tegenstelling	  tot	  pijn.68	  De	  praktijk	  van	  het	  opgraven	  van	  doden	  die	  

tijdens	  de	  troebelen	  in	  gewijde	  grond	  waren	  begraven,	  om	  die	  vervolgens	  te	  herbegraven	  onder	  

de	  galg,	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  deze	  opvatting.69	  Maar	  ook	  het	  tentoonstellen	  van	  de	  

lichamen	  van	  de	  terechtgestelden	  diende	  als	  uiterste	  ontering.	  Tegelijkertijd	  hadden	  de	  
                                                 
61	  Onder	  de	  papieren	  in	  Overlanders	  huis	  bevond	  zich	  ook	  een	  aantal	  afschriften	  van	  indagingen	  van	  de	  Raad	  van	  
Beroerten.	  Zie	  het	  verhoor	  van	  Overlander,	  Confessieboek	  274,	  f.	  104v.	  Meer	  over	  Overlander	  in	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  123,	  
136.	  	  
62	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  423.	  	  
63	  Ibidem,	  428.	  
64	  Weyn	  Duijf	  Adriaen	  Ockersdr	  en	  Trijn	  Hendricksdr,	  Justitieboek	  568,	  f.	  60,	  Confessieboek	  273,	  f.	  68v-‐69v,	  f.70,	  f.	  
74v-‐76.	  	  
65	  Royer,	  'The	  body	  in	  parts',	  332;	  Royer,	  'Dead	  men	  talking',	  65.	  	  
66	  Justitieboek	  568,	  f.	  114v-‐115v.	  
67	  Egmond,	  'Pijn,	  straf,	  ontleding	  en	  infamie',	  35-‐37.	  Vgl.	  Nicholls,	  'Theatre	  of	  Martyrdom',	  58-‐60.	  
68	  Het	  lichaam	  van	  Jan	  Jansz	  alias	  Bijtdoot	  werd	  na	  diens	  zelfmoord	  in	  de	  gevangenis	  bijvoorbeeld	  naar	  de	  Volewijk	  
gebracht	  en	  daar	  aan	  de	  ‘mick’	  gehangen,	  een	  gaffelvormige	  galg.	  Justitieboek	  568,	  f.	  116v-‐117.	  Zie	  ook:	  Egmond,	  'Pijn,	  
straf,	  ontleding	  en	  infamie',	  33-‐34;	  Spierenburg,	  The	  spectacle	  of	  suffering,	  56.	  	  
69	  De	  familie	  van	  Simon	  Jansz	  Bloeckemaker	  maakte	  in	  november	  1568	  bezwaar	  tegen	  de	  opgraving	  van	  zijn	  lichaam	  
en	  de	  herbegrafenis	  onder	  de	  galg	  –	  zonder	  resultaat.	  Justitieboek	  568,	  f.	  140v-‐141.	  Het	  lichaam	  van	  Neeltgen	  Jansdr,	  
een	  doperse	  die	  stierf	  in	  de	  gevangenis	  voordat	  haar	  doodstraf	  kon	  worden	  uitgevoerd,	  werd	  in	  1569	  ook	  onder	  de	  
galg	  begraven.	  Confessieboek	  273,	  f.	  148v-‐150v,	  f.	  152-‐153v,	  f.	  154v,	  f.	  155v.	  Zie	  ook	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  
notitie’,	  27	  februari	  1569,	  f.	  233.	  
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toegetakelde	  lijken	  een	  afschrikwekkende	  werking.	  Zo	  werden	  terechtgestelden	  regelmatig	  naar	  

de	  Volewijk	  gebracht.	  Het	  galgenveld	  lag	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  IJ,	  in	  het	  volle	  zicht	  van	  

wandelaars	  op	  de	  Nieuwe	  Brug	  maar	  ook	  van	  de	  schepen	  die	  over	  het	  IJ	  kwamen	  aanvaren.70	  

Zichtbaarheid	  –	  niet	  alleen	  voor	  inwoners	  maar	  ook	  voor	  bezoekers	  –	  was	  ook	  het	  doel	  van	  het	  

ophangen	  van	  de	  delen	  van	  het	  lichaam	  van	  een	  ter	  dood	  gebrachte	  misdadiger	  bij	  de	  

hoofdpoorten	  van	  een	  stad	  na	  een	  vierendeling.71	  Dat	  gebeurde	  bij	  Jacob	  Heyndricksz,	  die	  werd	  

veroordeeld	  voor	  deelname	  aan	  de	  Beeldenstorm	  en	  aan	  de	  poging	  tot	  het	  binnenlaten	  van	  de	  

troepen	  van	  Brederode	  in	  1567.	  Zijn	  hoofd	  werd	  op	  een	  staak	  bij	  de	  betreffende	  poort	  

tentoongesteld,	  de	  delen	  van	  zijn	  lichaam	  bij	  de	  andere	  drie	  hoofdpoorten	  van	  de	  stad.72	  

De	  stadsregering	  probeerde	  de	  verdachten	  te	  laten	  terugkeren	  tot	  de	  moederkerk.	  Voor	  

het	  overbrengen	  van	  de	  boodschap	  van	  de	  executie	  was	  een	  berouwvolle	  ketter	  immers	  

waardevoller	  dan	  een	  dode	  ketter.73	  Maar	  de	  wens	  tot	  bekering	  kwam	  ook	  voort	  uit	  oprechte	  

zorg	  voor	  het	  zielenheil.74	  Noties	  over	  de	  ‘goede’	  christelijke	  dood	  speelden	  hierbij	  een	  rol.75	  

Volgens	  dit	  vertoog	  over	  de	  kunst	  van	  het	  sterven,	  de	  ars	  moriendi,	  stierf	  iemand	  een	  ‘goede’	  

dood	  als	  hij	  zich	  had	  verzoend	  met	  God.	  Het	  was	  daarom	  van	  belang	  dat	  de	  veroordeelden	  zich	  

voor	  hun	  dood	  herenigden	  met	  de	  katholieke	  kerk.	  Zij	  die	  als	  katholiek	  stierven,	  verdienden	  een	  

‘eervolle’	  dood	  door	  onthoofding	  met	  het	  zwaard	  en	  begraven	  in	  gewijde	  grond.	  Vrouwen	  

werden	  verdronken.	  De	  stadsregering	  deed	  bijvoorbeeld	  verwoede	  pogingen	  de	  jonge	  doper	  

Clement	  Heyndricksz	  terug	  te	  winnen	  voor	  de	  ‘oude	  catholijcke	  religie’.	  Zijn	  executie	  werd	  negen	  

maanden	  lang	  keer	  op	  keer	  uitgesteld.76	  Blijdschap	  heerste	  dan	  ook	  onder	  katholieke	  gelovigen	  

als	  iemand	  toch	  katholiek	  stierf.	  Jan	  Cornelisz,	  een	  koperslager	  die	  een	  belangrijke	  rol	  had	  

gespeeld	  in	  het	  burgeroproer,	  stierf	  als	  katholiek.	  De	  auteur	  van	  het	  ‘dagverhaal’,	  die	  eerder	  

geen	  goed	  woord	  over	  had	  voor	  de	  ‘ketters	  en	  oproerigen’	  schreef	  daarover:	  ‘den	  heer	  wil	  zijnen	  

ziel	  barmhertich	  wesen’.77	  

                                                 
70	  Zie	  bijvoorbeeld	  Cornelis	  Heyndricksz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  132v.	  Hierover	  ook:	  Spierenburg,	  The	  spectacle	  of	  
suffering,	  55-‐56.	  
71	  Royer,	  'The	  body	  in	  parts',	  329;	  Royer,	  'The	  body	  in	  parts'.	  
72	  Justitieboek	  568,	  f.	  62-‐62v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  66v,	  f.	  71-‐74v,	  f.	  105	  (vonnis).	  Zie	  ook	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  
notitie’,	  22	  juni	  1569,	  f.	  235:	  ‘Ende	  de	  vierendeelen	  ’t	  eene	  op	  de	  St	  Teunis	  poort,	  tander	  op	  reguliers	  poort	  ende	  
tderde	  aende	  heijlige	  weghs	  poort	  gehangen’.	  
73	  Vgl.	  Nicholls,	  'Theatre	  of	  Martyrdom',	  50-‐51.	  	  
74	  Dit	  had	  te	  maken	  met	  een	  beweging	  naar	  ‘reformative	  justice’	  in	  de	  zestiende	  eeuw:	  een	  veranderende	  opvatting	  
over	  het	  doel	  van	  straffen.	  Zie:	  Royer,	  'Dead	  men	  talking',	  78.	  
75	  Stadhouder	  Bossu	  riep	  de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  in	  1567	  haast	  te	  maken	  met	  het	  voorbereiden	  van	  de	  
processen	  voor	  de	  Raad	  van	  Beroerte,	  en	  daarbij	  te	  denken	  aan	  de	  ziel	  van	  de	  vervolgden	  door	  te	  proberen	  hen	  terug	  
te	  winnen	  voor	  het	  katholieke	  geloof.	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  missiven	  van	  verschillende	  personen,	  nr.	  24	  (Bossu	  aan	  
burgemeesters	  van	  Amsterdam,	  26-‐3-‐1568).	  
76	  Clement	  Heyndricksz,	  Confessieboek	  273,	  f.	  159-‐159v,	  f.	  161-‐161v,	  f.	  162,	  f.	  169v,	  f.	  171v-‐172,	  f	  186v,	  f.	  199.	  Van	  
Biesten	  schreef:	  er	  ‘worde	  veel	  gedaen	  om	  syn	  lyff	  te	  behouden,	  maer	  men	  mocht	  hem	  niet	  brenghen	  van	  syn	  propoos	  
ende	  opinie’.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  431.	  
77	  ‘Dagverhaal’,	  6	  oktober	  1569,	  f.	  15.	  Jan	  Cornelisz	  Ketelaer	  werd	  gezien	  als	  één	  van	  de	  aanvoerders	  van	  het	  oproer	  in	  
februari	  1567.	  Justitieboek	  568,	  f.	  89v-‐90,	  Confessieboek	  273,	  f.	  152v-‐154,	  f.	  155v,	  f.	  167,	  f.	  172,	  f.172,	  174v,	  181v,	  
190v.	  
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Toe-eigening	  van	  het	  strafritueel	  

De	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  waren	  afhankelijk	  van	  het	  publiek	  en	  de	  veroordeelden	  voor	  het	  

succesvol	  overbrengen	  van	  de	  boodschappen	  van	  het	  strafritueel.	  Iedere	  partij	  diende	  zich	  aan	  

de	  hun	  toegeschreven	  rol	  te	  houden.	  De	  autoriteiten	  verloren	  echter	  soms	  de	  regie	  over	  de	  

strafvoltrekkingen.	  Zo	  richtten	  veroordeelden	  soms	  het	  woord	  tot	  het	  publiek,	  deden	  

vermaningen	  of	  betuigden	  hun	  onschuld.78	  Anna	  de	  Vlaster,	  een	  doperse	  die	  in	  1571	  in	  

Amsterdam	  op	  de	  brandstapel	  kwam,	  nam	  het	  woord	  toen	  de	  schepenen	  haar	  vonnis	  uitspraken.	  

Volgens	  het	  –	  overigens	  zeker	  niet	  objectieve	  –	  martelaarsboek	  waarin	  de	  gebeurtenis	  staat	  

opgetekend,	  richtte	  zij	  het	  woord	  tot	  de	  substituut-‐schout,	  tevens	  Anna’s	  buurman	  en	  degene	  die	  

haar	  zou	  hebben	  verraden.	  Terwijl	  ze	  op	  de	  ladder	  werd	  gebonden	  waarmee	  zij	  het	  vuur	  werd	  

ingeworpen	  sprak	  zij:	  ‘O,	  gij	  Judas,	  heb	  ik	  het	  als	  onschuldige	  verdiend	  om	  vermoord	  te	  

worden?’.79	  	  

De	  terechtstellingen	  van	  dopers	  zijn	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  de	  ombuiging	  van	  het	  

strafritueel.	  De	  dopers	  stierven	  zonder	  boete	  te	  doen.	  Door	  te	  handelen	  naar	  hun	  eigen	  opvatting	  

van	  een	  goede	  christelijke	  dood	  maakten	  zij	  strafvoltrekkingen	  tot	  onderdeel	  van	  hun	  

martelaarschap.80	  Talloze	  martelaarsverhalen	  zijn	  overgeleverd	  waarin	  dopers	  als	  Anna	  de	  

Vlaster	  maar	  ook	  calvinisten	  en	  lutheranen	  het	  woord	  namen	  op	  het	  schavot,	  en	  opvallend	  vaak	  

traden	  zij	  zingend	  de	  dood	  tegemoet.	  Zij	  smeekten	  God	  om	  bijstand	  of	  bezongen	  Zijn	  glorie.81	  In	  

Amsterdam	  zong	  Pieter	  Pietersz	  alias	  Beckgen	  in	  februari	  1569,	  terwijl	  hij	  naar	  het	  schavot	  liep	  

en	  aan	  de	  paal	  werd	  vastgemaakt,	  ‘O	  God	  waar	  zal	  ik	  henen	  gaan’,	  een	  bekend	  martelaarslied.	  Op	  

dat	  moment	  riep	  iemand	  uit	  het	  publiek:	  ‘Stryt	  vromelijk,	  myn	  Broder,	  ten	  sal	  hier	  niet	  lang	  

dueren’.82	  De	  persoon	  in	  kwestie,	  Willem	  Jansz,	  werd	  direct	  opgepakt	  en	  een	  paar	  weken	  later	  op	  

de	  brandstapel	  gebracht.83	  Een	  soortgelijke	  zin	  komt	  voor	  in	  het	  oudst	  bekende	  Nederlandse	  

martelaarslied,	  waarin	  de	  vuurdood	  van	  Jan	  de	  Bakker	  uit	  Woerden	  in	  1525	  kort	  aan	  de	  orde	  

komt.	  Diens	  medegevangenen	  en	  geloofsgenoten	  zongen	  het	  Te	  Deum	  terwijl	  hij	  stierf.	  Hierover	  

staat	  in	  het	  martelaarslied:	  

	  

Hy	  sprack	  sijn	  broeders	  so	  lieflijck	  aen:	  
‘Ick	  ga	  u	  voren,	  volcht	  ghy	  my	  na.’	  

                                                 
78	  Vgl.	  Ingram,	  'Shame	  and	  pain',	  50;	  Nicholls,	  'Theatre	  of	  Martyrdom',	  49-‐50.	  
79	  Commelin,	  Beschryvinge	  van	  Amsterdam,	  1041.	  Voor	  het	  vonnis	  en	  de	  getuigenis	  van	  Anna	  de	  Vlaster:	  Justitieboek	  
568,	  f.	  127-‐127v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  307v-‐309v.	  
80	  Royer,	  'Dead	  men	  talking',	  71-‐73;	  Spierenburg,	  The	  spectacle	  of	  suffering,	  54,	  59-‐60;	  Nicholls,	  'Theatre	  of	  
Martyrdom',	  65-‐66.	  	  
81	  Grijp,	  'Zingend	  de	  dood	  in'.	  	  
82	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  430.	  Volgens	  Stoffel	  Jansz	  riep	  hij:	  ‘Broeders,	  strijdt	  vromelijck’.	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  
notitie’,	  26	  februari	  1569,	  f.	  239.	  In	  het	  vonnis	  van	  Willem	  Jansz	  staat	  dat	  hij	  riep:	  ‘strijt	  vromelick,	  lieve	  broeder’,	  of	  
woorden	  van	  gelijke	  strekking.	  Justitieboek	  568,	  f.	  78-‐78v.	  Het	  vonnis	  van	  Pieter	  Pietersz	  Beckgen:	  Justitieboek	  568,	  f.	  
80-‐80v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  145-‐148v,	  f.	  150v,	  f.	  154.	  
83	  Willem	  Jansz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  78-‐78v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  154v-‐157,	  f.	  162;	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  
12	  maart	  1569,	  f.	  239v.	  
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Sy	  antwoorden	  met	  gesangen:	  
‘Och	  broeder,	  strijt	  vroom	  en	  vreest	  u	  niet:	  
Christus	  sal	  u	  ontfangen.’84	  

	  

De	  gebeurtenis	  illustreert	  het	  bestaan	  van	  een	  publiek	  vertoog	  waarin	  doperse	  martelaars-‐in-‐

spe	  verwezen	  naar	  martelaarsliederen	  en	  teksten.	  Hun	  laatste	  woorden	  werden	  zelf	  ook	  weer	  

publiek	  gemaakt,	  ook	  door	  het	  verspreiden	  van	  de	  brieven	  of	  liederen	  die	  zij	  zelf	  vlak	  voor	  hun	  

dood	  schreven.	  Het	  doperse	  martelaarsboek	  Het	  offer	  des	  Heeren	  staat	  vol	  met	  deze	  brieven	  en	  

liedteksten.	  Van	  dit	  liedboek	  verschenen	  minstens	  elf	  drukken.85	  Clement	  Heyndricksz	  schreef	  

bijvoorbeeld	  vijf	  brieven	  tijdens	  zijn	  gevangenschap.	  Een	  ervan	  kwam	  in	  de	  druk	  van	  1570	  

terecht.	  In	  deze	  druk	  verscheen	  ook	  een	  martelaarslied	  over	  Clement.86	  

De	  autoriteiten	  probeerden	  te	  voorkomen	  dat	  de	  veroordeelden	  het	  woord	  namen	  op	  het	  

schavot,	  maar	  zij	  hadden	  niet	  altijd	  evenveel	  succes.	  Bij	  de	  terechtstelling	  van	  Clement	  

Heyndricksz	  ging	  de	  beul	  zeer	  haastig	  te	  werk,	  maar	  Clement	  kon	  toch	  een	  deel	  van	  het	  lied	  ‘O	  

God	  waar	  zal	  ik	  henen	  gaan?’	  zingen.87	  Ook	  bij	  de	  terechtstelling	  van	  achttien	  hoge	  edelen	  in	  

Brussel	  op	  1	  juni	  1568	  probeerden	  de	  autoriteiten	  de	  veroordeelden	  onverstaanbaar	  te	  maken,	  

in	  dit	  geval	  door	  de	  trommelaars	  hard	  te	  laten	  roffelen.88	  Ditzelfde	  verhaal	  komt	  terug	  in	  een	  

bekend	  geuzenlied	  over	  de	  executie	  van	  Egmont	  en	  Horne:	  de	  trommelaars	  zouden	  de	  

gebroeders	  van	  Batenburg	  hebben	  willen	  overstemmen,	  die	  een	  psalm	  zongen	  voor	  hun	  

terechtstelling.89	  

Niet	  alleen	  de	  terechtgestelden	  konden	  het	  strafritueel	  verstoren,	  ook	  het	  publiek	  hield	  

zich	  niet	  altijd	  aan	  de	  toegeschreven	  rol	  van	  passieve	  toeschouwers.	  Een	  goed	  voorbeeld	  is	  de	  

strafzaak	  van	  een	  zekere	  Claes	  Jansz	  Zevenpenynck.	  Hij	  stond	  in	  de	  zomer	  van	  1568	  gekleed	  als	  

priester	  dansend	  en	  zingend	  op	  de	  Nieuwe	  Brug	  met	  een	  pijp	  in	  de	  hand.	  Met	  de	  pijp	  verwees	  

Zevenpenynck	  vermoedelijk	  naar	  de	  vermeende	  spilzucht	  van	  priesters:	  het	  voorwerp	  staat	  

symbool	  voor	  decadentie.90	  Zevenpenynck	  kreeg	  een	  zeer	  strenge	  straf	  (publieke	  geseling,	  tien	  

jaar	  op	  de	  galeien	  gevolgd	  door	  tien	  jaar	  verbanning)	  ook	  voor	  het	  roepen	  van	  de	  leus	  ‘Vive	  les	  

                                                 
84	  Grijp,	  'Zingend	  de	  dood	  in',	  130.	  In	  Gent	  hoorde	  ook	  kroniekschrijver	  Marcus	  van	  Vaernewijck	  de	  kreet	  ‘strijt	  
vromelick,	  broeder’	  uit	  het	  publiek	  tijdens	  de	  terechtstelling	  van	  een	  doper	  in	  mei	  1567.	  Van	  Vaernewijck,	  Van	  die	  
beroerlicke	  tijden	  4,	  9.	  
85	  Cramer,	  'Inleiding'	  6.	  Over	  deze	  druk:	  Hofman,	  Liedekens	  vol	  gheestich	  confoort,	  259.	  Vgl.	  Sharpe,	  '"Last	  dying	  
speeches"'	  over	  Engelse	  executieliteratuur.	  
86	  Het	  Offer	  des	  Heeren	  naar	  de	  uitgaaf	  van	  1570,	  ed.	  Cramer,	  478-‐483.	  
87	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  17	  december	  1569,	  f.	  240.	  Ook	  in	  het	  lied	  over	  Clement	  werd	  hiervan	  gewag	  
gemaakt,	  zie	  noot	  hiervoor.	  
88	  Van	  Vaernewijck,	  Van	  die	  beroerlicke	  tijden	  4,	  101.	  
89	  Repertorium,	  3978	  6.1c.	  In	  Antwerpen	  veroorzaakte	  het	  samenknijpen	  van	  de	  monden	  van	  drie	  ketters	  met	  ijzeren	  
tangen	  in	  1569	  onrust	  onder	  de	  toeschouwers.	  De	  autoriteiten	  bonden	  de	  monden	  van	  de	  veroordeelden	  vervolgens	  
af	  met	  doeken.	  Grijp,	  'Zingend	  de	  dood	  in',	  124.	  Zie	  ook:	  Marnef,	  Antwerp	  in	  the	  age	  of	  Reformation,	  168.	  Vgl.	  Nicholls,	  
'Theatre	  of	  Martyrdom':	  49-‐50.	  
90	  Justitieboek	  568,	  f.	  65v-‐66v,	  Confessieboek	  273,	  f.	  115-‐117v.	  
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Gueux’	  en	  het	  aanzetten	  tot	  oproer.	  De	  strenge	  straf	  kon	  echter	  niet	  voorkomen	  dat	  rond	  deze	  

tijd	  overal	  dezelfde	  kreet	  klonk,	  zowel	  binnen	  als	  buiten	  de	  stad.91	  	  

Vooral	  als	  de	  impliciete	  regels	  voor	  een	  ‘goede’	  dood	  werden	  overtreden,	  greep	  het	  

publiek	  in.	  Zo	  diende	  een	  ‘goede’	  dood	  snel	  en	  relatief	  pijnloos	  te	  zijn.	  Personen	  die	  tot	  de	  

brandstapel	  waren	  veroordeeld,	  kregen	  dan	  ook	  vaak	  een	  vaatje	  of	  zakje	  buskruit	  om	  de	  hals	  

gebonden	  waardoor	  zij	  sneller	  stierven.92	  Zo	  ook	  Anna	  de	  Vlaster,	  de	  doperse	  die	  in	  november	  

1571	  tot	  de	  brandstapel	  was	  veroordeeld.	  Volgens	  Stoffel	  Jansz	  werd	  zij,	  gebonden	  op	  een	  

ladder,	  voorover	  in	  het	  vuur	  geworpen,	  waarop	  zij	  ‘een	  grooten	  borst’	  gaf	  –	  een	  knal.93	  Werd	  aan	  

de	  voorwaarde	  van	  een	  snelle	  dood	  niet	  voldaan,	  dan	  konden	  protesten	  het	  gevolg	  zijn.	  Tijdens	  

de	  terechtstelling	  van	  Dirk	  Gerritsz	  Praet	  en	  Willem	  Cornelisz	  Bosman,	  die	  allebei	  een	  rol	  

hadden	  gespeeld	  tijdens	  de	  troebelen,	  ontstond	  onrust	  doordat	  de	  beul	  keer	  op	  keer	  missloeg	  bij	  

de	  onthoofding	  van	  Bosman.	  Na	  zes	  of	  zeven	  slagen	  was	  het	  hoofd	  van	  Bosman	  nog	  steeds	  niet	  

gescheiden	  van	  de	  romp,	  en	  schout	  Pieter	  Pietersz	  moest	  op	  het	  schavot	  komen	  om	  de	  mensen	  

tot	  rust	  te	  manen	  over	  deze	  ‘quade	  justitie’.94	  

De	  sfeer	  rond	  de	  executies	  was	  beladen,	  en	  verschillende	  keren	  liep	  een	  terechtstelling	  

uit	  op	  een	  opstootje.	  Die	  onrustige	  stemming	  maakte	  de	  terechtstellingen	  een	  potentieel	  gevaar	  

voor	  de	  rust	  en	  orde	  in	  de	  stad.	  In	  mei	  1568	  ontstond	  bijvoorbeeld	  onrust	  onder	  de	  

toeschouwers	  van	  de	  strafvoltrekking	  van	  vijf	  beeldenstormers	  op	  de	  Plaetse,	  nadat	  een	  schuit	  

vlakbij	  aan	  de	  grond	  was	  gelopen.	  Grote	  verwarring	  was	  het	  gevolg:	  mensen	  raakten	  te	  water	  en	  

omstanders	  schreeuwden:	  ‘haalt	  op,	  haalt	  op’.	  De	  soldaten	  die	  op	  dat	  moment	  in	  de	  stad	  waren	  

gelegerd,	  dachten	  dat	  er	  sprake	  was	  van	  kwade	  opzet,	  trokken	  hun	  wapens	  ‘en	  hackten	  daer	  

lustigh	  onder’.95	  Ook	  de	  eerdergenoemde	  strijdkreet	  van	  Willem	  Jansz	  tijdens	  de	  terechtstelling	  

van	  Pieter	  Pietersz	  alias	  Beckgen	  maakte	  de	  toeschouwers	  onrustig.	  Zij	  ‘begonnen	  te	  loopen	  of	  

er	  een	  oploop	  hadde	  geweest’.96	  	  

De	  spanningen	  kwamen	  deels	  voort	  uit	  de	  weerstand	  die	  de	  terechtstellingen	  en	  

vervolgingen	  opriep	  onder	  een	  deel	  van	  de	  bevolking.	  Dat	  lang	  niet	  iedereen	  zich	  kon	  vinden	  in	  

het	  vervolgingsbeleid,	  bleek	  bijvoorbeeld	  in	  1567	  uit	  de	  aversie	  die	  de	  nieuwe	  galg	  opriep,	  die	  de	  

burgemeesters	  demonstratief	  hadden	  laten	  neerzetten.97	  De	  galg	  zou	  uitgroeien	  tot	  een	  symbool	  

                                                 
91	  Keurboek	  G,	  18	  augustus	  1568,	  f.	  3v-‐4.	  	  
92	  Ook	  kwam	  het	  voor	  dat	  de	  veroordeelden	  eerst	  werden	  gewurgd,	  en	  daarna	  op	  de	  brandstapel	  gebracht,	  zoals	  
gebeurde	  bij	  Clement	  Heyndricksz.	  
93	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  10	  november	  1571,	  f.	  243.	  
94	  Ibidem,	  12	  december	  1568,	  f.	  237v.	  Van	  Biesten	  gebruikt	  ongeveer	  dezelfde	  bewoordingen:	  ‘Bosman	  worden	  qualyk	  
gejusticeert’.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  429.	  In	  het	  ‘Dagverhaal’	  vermeldde	  de	  auteur	  wel	  de	  executie,	  niet	  de	  mislukte	  
onthoofding:	  ‘Dagverhaal’,	  4	  december	  1568,	  f.	  13v.	  
95	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  20	  december	  1568,	  f.	  235;	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  427.	  
96	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  430-‐431.	  
97	  Toen	  hij	  op	  1	  september	  1571	  werd	  afgebroken,	  meldde	  Stoffel	  Jansz	  dat	  over	  de	  galg	  veel	  te	  doen	  was	  geweest.	  
Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  1	  september	  1571,	  f.	  243.	  	  
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van	  de	  bloedige	  vervolgingen	  in	  Amsterdam.98	  Uit	  de	  beschrijvingen	  van	  Stoffel	  Jansz	  blijkt	  dat	  

sommige	  arrestaties	  weerzin	  of	  mededogen	  opwekten,	  zoals	  die	  van	  de	  eerder	  genoemde	  

goudsmid	  Quirijn	  Jansz.	  Zijn	  vrouw	  protesteerde	  hartstochtelijk	  tegen	  de	  gevangenneming	  van	  

haar	  man,	  waardoor	  iedereen	  die	  het	  zag	  vervuld	  raakte	  van	  medelijden.99	  Stoffel	  Jansz	  

benadrukte	  vaker	  de	  hardvochtige	  behandeling	  van	  vrouwen.	  In	  november	  1571	  meldde	  hij	  

bijvoorbeeld	  dat	  een	  doperse	  vrouw	  voor	  haar	  terechtstelling	  lang	  gevangenzat	  omdat	  ze	  

zwanger	  was.	  Nadat	  de	  baby	  was	  geboren,	  werd	  ze	  alsnog	  ter	  dood	  gebracht	  en	  naar	  het	  

galgenveld	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  IJ	  gebracht.100	  Ook	  de	  gevangenneming	  van	  Egbert	  

Meynertsz,	  wiens	  vrouw	  ‘in	  de	  kraem	  lag’,	  kon	  Stoffel	  Jansz	  niet	  waarderen.	  Dat	  ‘hieldt	  haer	  seer	  

qualijck’,	  noteerde	  hij.101	  	  

Het	  in	  beslag	  nemen	  van	  de	  goederen	  van	  de	  vervolgde	  en	  gevluchte	  Amsterdammers	  

was	  een	  ander	  veelbesproken	  onderwerp,	  net	  als	  de	  publiekelijke	  indagingen	  van	  de	  

vluchtelingen.102	  De	  confiscaties	  gingen	  voorbij	  aan	  de	  bestaande	  lokale	  rechtstradities.	  De	  

schout	  begaf	  zich	  voor	  het	  eerst	  op	  25	  augustus	  1567	  naar	  de	  huizen	  van	  een	  aantal	  

uitgewekenen,	  vergezeld	  door	  twee	  schepenen	  en	  een	  secretaris,	  en	  noteerde	  nauwgezet	  wat	  

zich	  daar	  nog	  bevond.103	  Veel	  was	  er	  vaak	  niet	  om	  in	  beslag	  te	  nemen:	  de	  meeste	  gevluchte	  

Amsterdammers	  hadden	  hun	  bezit	  te	  gelde	  gemaakt	  of	  in	  veiligheid	  gebracht.	  De	  stadsregering	  

trachtte	  de	  leegstaande	  panden	  die	  de	  vluchtelingen	  achterlieten	  te	  verhuren,	  zonder	  veel	  

succes.104	  	  

Dat	  de	  burgemeesters	  het	  vervolgingsbeleid	  toch	  doorzetten,	  en	  niet	  kozen	  voor	  de	  

Antwerpse	  strategie	  om	  rebellen	  en	  ketters	  in	  stilte	  terecht	  te	  stellen,	  toont	  dat	  zij	  het	  

belangrijker	  vonden	  een	  voorbeeld	  te	  stellen	  dan	  onrust	  te	  voorkomen.	  Mogelijk	  wilden	  zij	  op	  

deze	  manier	  ook	  aan	  Alva	  laten	  zien	  dat	  zij	  bereid	  waren	  hard	  op	  te	  treden.	  Wellicht	  hoopten	  zij	  

                                                 
98	  Zie	  het	  verhoor	  van	  Harpert	  Jansz,	  getranscribeerd	  in	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  22.	  Op	  het	  
moment	  dat	  de	  katholieke	  elite	  stad	  in	  mei	  1578	  de	  stad	  werd	  uitgevoerd	  en	  daarbij	  langs	  de	  galg	  liep,	  zou	  een	  
omstander	  hebben	  geroepen	  dat	  het	  nu	  hún	  beurt	  was	  daar	  te	  hangen,	  waar	  zij	  zo	  velen	  ter	  dood	  hadden	  gebracht.	  
Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  361.	  
99	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  1	  mei	  1568,	  f.	  234.	  ‘(…)	  ende	  kreet	  seer	  luijde	  dat	  dat	  elck	  een	  medelijden	  met	  
haer	  hadde	  ende	  die	  dienaers	  smeeten	  die	  vrouw	  seer’.	  
100	  Ibidem,	  10	  november	  1571,	  f.	  243.	  Het	  gaat	  hier	  waarschijnlijk	  om	  Anna	  de	  Vlaster:	  zij	  werd	  op	  11	  november	  1571	  
ter	  dood	  gebracht.	  Op	  dezelfde	  dag	  vond	  ook	  een	  andere	  terechtstelling	  van	  een	  vrouw	  plaats,	  maar	  zij	  was	  
veroordeeld	  voor	  diefstal,	  niet	  voor	  doperse	  praktijken:	  Marij	  Adriaensdr	  alias	  tvarcken,	  Justitieboek	  568,	  f.	  128.	  	  
101	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  2	  maart	  1568,	  f.	  233.	  Op	  21	  januari	  1569	  zocht	  de	  schout	  ’s	  nachts	  naar	  dopers,	  
maar	  vond	  alleen	  een	  vrouw	  van	  tachtig	  jaar.	  Hij	  liet	  haar	  in	  haar	  bakermat	  naar	  de	  boeien	  brengen.	  Ibidem,	  21	  
januari	  1569,	  f.	  238.	  
102	  Stoffel	  Jansz	  noteerde	  nauwgezet	  wanneer	  de	  indagingen	  en	  inbeslagnames	  plaatsvonden,	  net	  als	  de	  auteur	  van	  
het	  ‘Dagverhaal’.	  Ibidem,	  15	  januari	  1569;	  31	  januari	  1569;	  8	  februari	  1569;	  14	  februari	  1569;	  18	  februari	  1569;	  19	  
februari	  1569;	  2	  maart	  1569;	  14	  maart	  1569;	  15	  maart	  1569;	  28	  april	  1569;	  7	  mei	  1569;	  19	  juni	  1570;	  30	  juni	  1570;	  8	  
augustus	  1570;	  18	  november	  1570;	  6	  mei	  1572.	  In	  het	  ‘Dagverhaal’:	  5	  tot	  12	  maart	  1568,	  f.	  9	  (in	  totaal	  werd	  volgens	  
de	  auteur	  3234	  gulden	  aan	  goederen	  gevonden);	  5	  mei	  1568,	  f.	  10;	  30	  juni	  1568,	  f.	  10v;	  13	  december	  1568,	  f.	  13v;	  18	  
december	  1568,	  f.	  13v;	  30	  januari	  1569,	  f.	  14;	  8	  februari	  1568,	  f.	  14v,	  7	  mei	  1569,	  f.	  14v-‐15;	  20	  juli	  1569,	  f.	  15.	  
103	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  549,	  Annotatiën	  van	  de	  goederen	  (boedelinventarissen)	  van	  fugitieven	  en	  andere	  vervolgden	  
1567-1568.	  
104	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  241-‐255.	  
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het	  onderzoek	  naar	  hun	  houding	  tijdens	  de	  troebelen	  door	  de	  Raad	  van	  Beroerten	  zo	  te	  

beïnvloeden.	  	  	  

De	  beruchte	  terechtstelling	  van	  de	  graven	  van	  Egmont	  en	  Horne	  laat	  zien	  hoeveel	  

weerzin	  de	  executies	  opwekten	  in	  Amsterdam	  onder	  zowel	  katholieke	  als	  protestantse	  

inwoners,	  waardoor	  ze	  het	  tegenovergestelde	  effect	  bereikten.	  Hendrik	  van	  Biesten	  en	  de	  auteur	  

van	  het	  ‘Dagverhaal’,	  beiden	  gezagsgetrouwe	  katholieken,	  schreven	  afkeurend	  over	  de	  

terechtstellingen.105	  Vooral	  het	  openbare	  karakter	  van	  de	  twee	  terechtstellingen	  wekte	  grote	  

afschuw:	  personen	  van	  hoge	  afkomst	  werden	  normaliter	  in	  beslotenheid	  terechtgesteld.106	  Vol	  

afschuw	  benadrukten	  beide	  kroniekschrijvers	  de	  ceremoniële,	  openbare	  aard	  van	  de	  

terechtstellingen.	  Vooral	  het	  gegeven	  dat	  de	  hoofden	  van	  de	  twee	  graven	  twee	  uur	  lang	  op	  

ijzeren	  spiesen	  waren	  tentoongesteld,	  vervulde	  beide	  auteurs	  met	  afgrijzen.	  De	  auteur	  van	  het	  

‘Dagverhaal’	  had	  zelfs	  gehoord	  dat	  de	  hoofden	  hierna	  naar	  Spanje	  waren	  gezonden.	  Hij	  meldde	  

bovendien	  dat	  zelfs	  fervente	  aanhangers	  van	  Alva,	  zoals	  de	  minderbroeders	  en	  Alva’s	  eigen	  

zoon,	  rouwden	  om	  de	  dood	  van	  Egmont.107	  Daarmee	  benadrukte	  hij	  het	  wetteloze	  karakter	  van	  

de	  terechtstellingen,	  een	  belangrijk	  thema	  in	  de	  opstandelingenpropaganda	  rond	  de	  dood	  van	  de	  

graven.	  	  

Beide	  auteurs	  legden	  overigens	  de	  nadruk	  op	  Egmont.	  Volgens	  de	  auteur	  van	  het	  

‘Dagverhaal’	  stierf	  deze	  als	  goede	  katholiek,	  trouw	  aan	  de	  koning.108	  Deze	  duidelijke	  

tegenstelling	  met	  Horne	  lijkt	  erop	  te	  wijzen	  dat	  in	  ieder	  geval	  de	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  nog	  

niet	  was	  beïnvloed	  door	  de	  latere	  martelaarscultus	  rond	  beide	  edelen.	  In	  die	  cultus	  werd	  het	  

onderscheid	  tussen	  de	  twee	  juist	  zoveel	  mogelijk	  weggemoffeld.109	  Ook	  in	  een	  lied	  dat	  in	  1570	  

circuleerde	  in	  Amsterdam	  stond	  Egmont	  centraal.	  De	  schout	  trof	  het	  lied	  aan	  in	  de	  bezittingen	  

van	  Arent	  Willemsz,	  die	  in	  1570	  werd	  opgepakt	  voor	  landloperij	  en	  bedelen.110	  In	  het	  lied	  is	  de	  

graaf	  van	  Egmont	  aan	  het	  woord	  terwijl	  hij	  als	  gevangene	  in	  een	  kar	  vanuit	  Gent	  wordt	  vervoerd	  

naar	  Brussel,	  de	  plaats	  van	  de	  executie.	  Hij	  beklaagt	  zich	  over	  de	  ondankbaarheid	  van	  zijn	  

                                                 
105	  De	  katholieke	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’,	  die	  eerder	  nog	  opmerkte	  dat	  de	  beeldenstormers	  en	  gereformeerden	  
door	  Alva	  terecht	  werden	  gestraft,	  schreef	  dat	  ‘die	  ghehele	  lande	  van	  Hollant’	  bedroefd	  was	  over	  de	  moord	  op	  
Egmont.	  ‘Dagverhaal’,	  5	  juni	  1568,	  f.	  10v.	  Minderbroeder	  Hendrik	  van	  Biesten	  noteerde	  dat	  velen	  bedroefd	  waren	  
over	  het	  lot	  van	  de	  twee	  edelen.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  427.	  	  
106	  Voor	  een	  uitgebreide	  beschrijving	  van	  de	  rituele	  strafvoltrekking	  van	  Egmont	  en	  Horne	  zie:	  Arnade,	  Beggars,	  
iconoclasts,	  186-‐191.	  
107	  Dagverhaal’,	  5	  juni	  1568,	  f.	  10v.	  De	  zoon	  van	  Alva	  woonde	  volgens	  hem	  in	  rouwkleding	  de	  begrafenis	  van	  Egmont	  
bij,	  net	  als	  veel	  andere	  hoge	  heren.	  Minderbroeders	  brachten	  het	  lichaam	  in	  processie	  naar	  de	  begraafplaats,	  begeleid	  
met	  brandende	  toortsen.	  
108	  De	  graaf	  van	  Egmont	  was	  ‘god	  dancke’	  katholiek	  gestorven.	  ‘Dagverhaal’,	  5	  juni	  1568,	  f.	  10v.	  Van	  Biesten	  stelde	  dat	  
Egmont	  elf	  levende	  kinderen	  achterliet,	  en	  noemde	  diens	  biechtvader	  bij	  naam.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  427.	  
109	  Twee	  vroege	  prenten	  tonen	  wel	  deze	  verschillen.	  Dat	  wijst	  er	  volgens	  Horst	  op	  dat	  ze	  waren	  bedoeld	  voor	  een	  
protestants	  publiek,	  dat	  gewaarschuwd	  werd	  voor	  de	  kwaden	  van	  een	  niet-‐protestantse	  dood.	  Horst,	  De	  opstand	  in	  
zwart-wit,	  82.	  Van	  Nuffel	  bespreekt	  nog	  een	  andere	  prent	  van	  Benoist	  Rigaud	  uit	  1570:	  Zie	  Nuffel,	  Lamoraal	  van	  
Egmont,	  41-‐42.	  	  
110	  Over	  Arent	  Willemsz,	  verderop,	  p	  97.	  
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beulen,	  die	  lijken	  te	  zijn	  vergeten	  dat	  hij	  voor	  hen	  overwinning	  na	  overwinning	  had	  behaald	  op	  

het	  slagveld.111	  

De	  zorgvuldig	  geconstrueerde	  terechtstelling,	  een	  propagandapoging	  van	  Alva,	  was	  een	  

eigen	  leven	  gaan	  leiden.	  Alva	  had	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  een	  klein	  aantal	  hooggeplaatste	  

personen	  te	  straffen.	  Dat	  zou	  op	  een	  groot	  publiek	  een	  afschrikwekkende	  werking	  hebben.	  De	  

straf	  werd	  met	  dat	  doel	  uitgevoerd	  op	  een	  symbolische	  plaats:	  de	  Paardenmarkt	  in	  Brussel,	  de	  

zetel	  van	  de	  politieke	  en	  religieuze	  macht	  in	  de	  Nederlanden.112	  De	  straffen	  zouden	  voorafgaan	  

aan	  een	  algemeen	  pardon,	  een	  gebaar	  van	  vergevingsgezindheid	  waarmee	  de	  koning	  zich	  weer	  

in	  eendracht	  met	  zijn	  onderdanen	  zou	  tonen.	  Maar	  de	  executies	  hadden	  niet	  de	  beoogde	  

uitwerking	  op	  het	  publiek,	  ook	  al	  omdat	  het	  pardon	  uitbleef:	  dat	  kwam	  uiteindelijk	  pas	  in	  

1570.113	  De	  opstandelingen	  bogen	  de	  ontstane	  verontwaardiging	  handig	  om	  in	  hun	  voordeel.	  In	  

pamfletten,	  liederen	  en	  prenten	  werden	  de	  executies	  neergezet	  als	  de	  daad	  van	  een	  redeloze	  

tiran.114	  	  

De	  Amsterdamse	  beschrijvingen,	  met	  hun	  nadruk	  op	  het	  wetteloze	  karakter	  van	  de	  

terechtstellingen,	  toont	  dat	  deze	  thema’s	  ook	  onder	  het	  katholieke	  deel	  van	  de	  bevolking	  

resoneerden.	  Toch	  zal	  ook	  een	  deel	  van	  de	  bevolking	  met	  instemming	  hebben	  gereageerd	  op	  de	  

strafvoltrekkingen.	  De	  regeringsgezinde	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  vond	  bijvoorbeeld	  dat	  de	  

‘beeldestormers	  ende	  kerckerovers’	  hun	  straf	  aan	  zichzelf	  hadden	  te	  danken.	  Op	  de	  dag	  dat	  de	  

schout	  begon	  met	  het	  opschrijven	  van	  de	  goederen	  van	  de	  uitgewekenen,	  schreef	  hij:	  ‘ziete	  toch	  

in	  wat	  een	  last	  dat	  zij	  hemluyden	  ende	  heur	  huysfrouwe	  ghebrocht	  hebben	  om	  lijff	  ende	  

guedt’.115	  Maar	  ook	  onder	  het	  katholieke	  deel	  van	  de	  bevolking	  groeide	  in	  de	  loop	  van	  1567-‐8	  

mogelijk	  de	  weerzin	  tegen	  de	  terechtstellingen	  van	  hun	  buren	  en	  stadgenoten.116	  

	  

Zuivering	  van	  het	  publieke	  debat	  

	  

Ook	  het	  zuiveren	  van	  het	  publieke	  debat	  behoorden	  tot	  het	  eenheidsbeleid	  van	  de	  

burgemeesters.	  Verwoed	  probeerden	  zij	  de	  vrije	  omloop	  van	  nieuws,	  publicaties	  en	  meningen	  te	  

stoppen	  die	  de	  vorige	  periode	  had	  gekenmerkt.	  Daarbij	  richtten	  zij	  zich	  vooral	  op	  de	  ballingen,	  

van	  wie	  zij	  vermoedden	  dat	  ze	  ook	  van	  een	  afstand	  het	  debat	  probeerden	  te	  bespelen.	  In	  mei	  van	  

1568	  klaagden	  de	  burgemeesters	  dat	  dagelijks	  nieuws	  en	  ‘logen	  tijdingen’	  werden	  verspreid.	  Dit	  

                                                 
111	  Het	  ging,	  staat	  in	  het	  verhoor,	  om	  een	  lied	  beginnend	  met	  de	  regel	  ‘Een	  beclach	  Lyedeken	  van	  twe	  Edelen	  Graven,	  
te	  weten	  den	  Grave	  van	  Hoorn	  ende	  Egmont’	  (beginregel:	  ‘O	  Leeuwen	  jonck	  en	  theere	  /	  smijt	  alle	  vreugt	  onder	  den	  
voet’).	  Meer	  over	  dit	  lied:	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  135.	  	  
112	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  168.	  
113	  Over	  het	  uitstel	  van	  een	  generaal	  pardon	  door	  tegenstand	  van	  vooral	  Alva:	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts;	  Soen,	  
'"C'estoit	  comme	  songe	  et	  mocquerie	  de	  parler	  de	  pardon"',	  181.	  
114	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  183.	  Zie	  voor	  een	  overzicht	  van	  de	  publicaties	  die	  verschenen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
dood	  van	  de	  twee	  edelen:	  Nuffel,	  Lamoraal	  van	  Egmont	  	  
115	  ‘Dagverhaal’,	  27	  mei	  1567,	  f.	  6v.	  
116	  Vgl.	  Pollmann,	  Catholic	  identity,	  96-‐98.	  
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werd	  ten	  strengste	  verboden.117	  En	  ook	  in	  juli	  en	  november	  1568	  riep	  een	  secretaris	  van	  het	  

stadhuis	  af	  dat	  het	  verboden	  was	  op	  straat	  nieuwtjes	  uit	  te	  wisselen.118	  Juist	  in	  deze	  periode	  

vond	  Oranjes	  eerste	  invasie	  plaats	  en	  de	  burgemeesters	  vreesden	  dat	  nieuws	  over	  de	  veldtocht	  

de	  rust	  en	  vrede	  in	  de	  stad	  zou	  verstoren.	  Op	  sommige	  momenten	  pakte	  de	  schout	  ter	  

waarschuwing	  een	  aantal	  mensen	  op	  die	  nieuws	  verspreidden.119	  In	  augustus	  1568	  bijvoorbeeld	  

stond	  Jacob	  Pietersz	  Hoes,	  een	  bontwerker	  en	  kramer	  uit	  Haarlem	  een	  half	  uur	  op	  de	  kaak,	  werd	  

publiekelijk	  gegeseld	  en	  verbannen	  voor	  twintig	  jaar.	  Hoes	  vertelde	  na	  terugkomst	  uit	  Keulen,	  

waar	  hij	  was	  geweest	  voor	  zaken,	  dat	  Willem	  van	  Oranje	  druk	  bezig	  was	  troepen	  te	  verzamelen.	  

Hij	  had	  zelf	  een	  groot	  aantal	  ruiters	  zien	  passeren	  in	  Keulen.120	  Ook	  Jan	  Dircksz	  Olij	  werd	  in	  het	  

openbaar	  gegeseld,	  volgens	  Stoffel	  Jansz	  ‘wel	  veel’,	  omdat	  hij	  tijdingen	  had	  verspreid	  zonder	  de	  

zegsman	  te	  vermelden.121	  

Opvallend	  is	  dat	  deze	  twee	  mannen	  niet	  alleen	  ‘objectief’	  nieuws	  verspreidden.	  Uit	  hun	  

woorden	  of	  achtergrond	  bleek	  duidelijk	  een	  voorkeur	  voor	  de	  opstandelingen.	  Jacob	  Pietersz	  

Hoes	  had	  bijvoorbeeld	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  de	  troebelen	  in	  Haarlem.	  Olij	  werd	  

daarnaast	  ook	  veroordeeld	  omdat	  hij	  iemand	  had	  uitgescholden	  voor	  verklikker,	  wat	  erop	  wees	  

dat	  hij	  sympathiseerde	  met	  de	  protestanten	  en	  oproerlingen.	  Dat	  feit	  woog	  zwaar	  mee	  in	  de	  

vonnissen:	  iemand	  met	  een	  dergelijke	  achtergrond	  moest	  immers	  wel	  kwade	  bedoelingen	  

hebben	  met	  het	  verspreiden	  van	  pro-‐Oranje	  geruchten:	  het	  veroorzaken	  van	  onrust	  en	  

tweespalt.122	  Ook	  onder	  de	  bevolking	  werd	  de	  uitgesproken	  hoop	  of	  de	  gedachte	  dat	  het	  tij	  

binnenkort	  zou	  keren	  ten	  gunste	  van	  de	  geuzen	  gezien	  als	  een	  teken	  dat	  de	  spreker	  daar	  meer	  

van	  wist.	  Jacob	  Jansz	  zei	  in	  juni	  1567	  in	  het	  openbaar	  dat	  de	  Geuzen	  ‘zoe	  veel	  als	  gras	  opt	  velt	  

comen	  souden	  omme	  dese	  stede	  van	  Aemstelredam’	  te	  belegeren.	  Omstanders	  wezen	  hem	  erop	  

dat	  hij	  als	  burger	  van	  de	  stad	  verplicht	  was	  te	  waarschuwen	  als	  hij	  ‘yedt	  quaets’	  wist.123	  	  

Maar	  ook	  schijnbaar	  ‘objectieve’	  nieuwtjes	  konden	  onrust	  veroorzaken,	  en	  ook	  op	  dit	  

soort	  tijdingen	  was	  de	  stadsregering	  gespitst.	  Stoffel	  Jansz	  noteerde	  in	  november	  1568	  dat	  hij	  

was	  ontboden	  bij	  de	  burgemeesters	  op	  het	  stadhuis,	  die	  hem	  vroegen	  wat	  een	  zekere	  Hans	  Jongh	  

had	  gezegd.	  Zij	  verplichtten	  hem	  op	  zijn	  poortereed	  de	  waarheid	  te	  vertellen.	  Stoffel	  Jansz	  

                                                 
117	  Res.	  Vr.,	  2	  mei	  1568,	  f.	  97v.	  In	  februari	  1567	  was	  al	  een	  plakkaat	  afgekondigd	  met	  dezelfde	  strekking:	  NA,	  Hof	  van	  
Holland,	  Vierde	  memoriaalboek	  van	  Bartholt	  Ernst,	  inv.	  nr.	  41,	  21	  februari	  1567,	  f.	  114-‐116v.	  Uitgeroepen	  op	  11	  maart	  
1567	  in	  Amsterdam	  en	  vernieuwd	  op	  26	  november	  1568.	  	  
118	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  23	  juli	  1568,	  f.	  235v:	  '(...)	  noch	  niet	  malcanderen	  op	  de	  straet	  van	  gene	  nieuws	  
tijdingen	  te	  praten’.	  Deze	  keur	  werd	  in	  november	  vernieuwd:	  ‘Dagverhaal’,	  26	  november	  1568,	  f.	  13v.	  
119	  Huybert	  Heyndricksz	  moest	  om	  vergiffenis	  smeken	  en	  vijftig	  gulden	  boete	  betalen	  omdat	  hij	  in	  een	  herberg	  
‘overluyt’	  had	  gezegd	  dat	  2300	  Spanjaarden	  waren	  gesneuveld	  bij	  de	  Slag	  om	  Heiligerlee	  (23	  mei	  1568)	  en	  dat	  als	  er	  
meer	  kwamen,	  zij	  hetzelfde	  ‘sop’	  zouden	  ‘prouven’.	  Justitieboek	  568,	  f.	  59v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  105.	  
120	  Justitieboek	  568,	  f.	  69-‐70;	  Confessieboek	  273,	  f.	  119v-‐121v.	  
121	  Justitieboek	  568,	  f.	  78v-‐79v;	  Confessieboek	  273,	  f.	  140,	  143v-‐144.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  23	  
december	  1568,	  f.	  238.	  
122	  Justitieboek	  568,	  f.	  69-‐70,	  Confessieboek	  273,	  f.	  119v-‐121v,	  f.	  123.	  
123	  Ook	  zou	  Jan	  Arentsz,	  een	  van	  de	  predikanten	  die	  tijdens	  de	  Beeldenstorm	  actief	  was	  in	  Amsterdam,	  volgens	  Jacob	  
binnenkort	  weer	  preken	  in	  de	  stad.	  Jacob	  negeerde	  vervolgens	  de	  terechtwijzingen	  van	  zijn	  gespreksgenoten	  en	  
bespotte	  het	  Heilig	  Sacrament.	  Zie:	  Justitieboek	  568,	  f.	  26-‐26v.	  	  
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vertelde	  hierop	  dat	  Hans	  Jongh	  het	  bericht	  verspreidde	  dat	  Alva’s	  twee	  zonen	  gevangen	  waren	  

genomen.	  De	  aanwezige	  secretaris	  schreef	  deze	  informatie	  vervolgens	  op,	  aldus	  Stoffel	  Jansz.124	  

Dit	  bericht	  circuleerde	  tijdens	  de	  veldtocht	  van	  Oranje	  in	  oktober	  1568.	  Alva	  en	  diens	  twee	  

zonen,	  Don	  Frederik	  en	  Don	  Fernando,	  stonden	  in	  deze	  campagne	  tegenover	  Oranje,	  maar	  over	  

een	  gevangenneming	  is	  niets	  bekend.	  Sterker	  nog:	  de	  invasie	  draaide	  uit	  op	  een	  mislukking	  voor	  

de	  opstandelingen.	  De	  burgemeesters	  vreesden	  vermoedelijk	  dat	  het	  op	  het	  eerste	  gezicht	  

objectieve	  nieuwtje,	  dat	  een	  grote	  nederlaag	  voor	  het	  koningsleger	  impliceerde,	  onrust	  en	  

tumult	  zou	  veroorzaken.	  

De	  angst	  voor	  onrust	  verklaart	  waarom	  de	  burgemeesters	  actief	  in	  de	  gaten	  hielden	  wat	  

er	  werd	  gezegd.	  Alles	  wat	  werd	  gezegd	  kon	  worden	  overgebracht	  door	  informanten	  aan	  de	  

schout	  en	  zijn	  mannen.125	  Niet	  voor	  niets	  waarschuwde	  bovengenoemde	  Jan	  Dircksz	  Olij	  een	  

man	  uit	  Groningen	  dat	  hij	  beter	  geen	  geusgezinde	  verhalen	  kon	  verkondigen	  in	  de	  stad.126	  

Verklikkers	  waren	  overigens	  niet	  populair,	  getuige	  de	  scheldpartij	  waarop	  Jan	  Dircksz	  Olij	  de	  

vermeende	  informant	  trakteerde.	  Ook	  Cornelis	  Jansz,	  zeeman	  en	  poorter	  van	  Amsterdam,	  schold	  

in	  juli	  1569	  een	  gerechtsdienaar	  uit	  voor	  ‘sacramentsverclicker’.	  Bij	  aanklachten	  tegen	  

vermeende	  nieuwgezinden	  maakte	  het	  niet	  te	  biecht	  gaan	  van	  de	  verdachte	  vaak	  deel	  uit	  van	  de	  

bewijslast.127	  Ook	  hier	  had	  het	  strenge	  beleid	  van	  de	  burgemeesters	  om	  het	  debat	  te	  stoppen	  bij	  

sommigen	  het	  tegengestelde	  effect:	  het	  wakkerde	  de	  animositeit	  onder	  hen	  verder	  aan.	  

Het	  onder	  controle	  brengen	  van	  het	  debat	  hield	  ook	  een	  aanscherping	  van	  het	  

censuurbeleid	  in,	  bedoeld	  om	  de	  vele	  dissidente	  publicaties	  te	  stoppen	  die	  vanaf	  eind	  1568	  het	  

land	  binnenstroomden.	  Deze	  publicaties	  maakten	  deel	  uit	  van	  een	  propagandacampagne	  van	  

Oranje,	  waarmee	  hij	  hoopte	  de	  steun	  van	  de	  bevolking	  te	  werven.	  Hij	  was	  er	  na	  de	  mislukte	  

veldtocht	  van	  overtuigd	  geraakt	  dat	  die	  steun	  onontbeerlijk	  was	  voor	  het	  welslagen	  van	  een	  

gewapende	  opstand.128	  In	  1570	  vaardigde	  Filips	  een	  streng	  boekenplakkaat	  uit,	  waarin	  de	  

beroemde	  Vlaamse	  uitgever	  Christoffel	  Plantijn	  werd	  aangesteld	  om	  toezicht	  te	  houden	  op	  de	  

drukkers.129	  Zelfs	  Willem	  Jacobsz,	  die	  streng	  kerkelijke	  boeken	  drukte	  en	  zich	  door	  Plantijn	  liet	  

examineren,	  ontkwam	  niet	  aan	  de	  strenge	  censuurmaatregelen.130	  In	  Amsterdam	  werd	  

vervolgens	  op	  8	  juni	  1570	  een	  keur	  afgeroepen	  waarin	  iedereen	  werd	  verplicht	  verboden	  

boeken	  in	  een	  zak	  of	  kist	  te	  pakken,	  die	  te	  verzegelen	  en	  met	  een	  inventaris	  in	  te	  leveren	  op	  het	  

                                                 
124	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  9	  november	  1568,	  f.	  237.	  Van	  deze	  Hans	  Jongh	  is	  in	  de	  justitie-‐	  en	  
confessieboeken	  geen	  spoor	  terug	  te	  vinden.	  	  
125	  Dat	  dit	  regelmatig	  gebeurde,	  blijkt	  uit	  de	  vragen	  van	  de	  schout	  in	  de	  verhoren.	  Hij	  legde	  soms	  letterlijke	  citaten	  van	  
de	  verdachte	  aan	  hem	  of	  haar	  voor,	  met	  de	  vraag	  of	  hij	  of	  zij	  deze	  woorden	  had	  gesproken.	  	  
126	  De	  man	  had	  gezegd	  dat	  de	  geuzen	  nog	  niet	  waren	  verslagen	  na	  de	  Slag	  bij	  Heiligerlee,	  waarop	  Olij	  hem	  
waarschuwde	  dat	  hij	  dit	  soort	  verhalen	  maar	  beter	  kon	  verzwijgen.	  Confessieboek	  273,	  f.	  140.	  
127	  Zie	  voor	  drie	  van	  de	  vele	  voorbeelden	  de	  vonnissen	  van	  Sander	  Woutersz,	  Evert	  Heyndricksz	  en	  Ocker	  Harmansz	  
op	  3	  september	  1573,	  Justitieboek	  568,	  f.	  142-‐142v.	  	  
128	  Fruin,	  'Prins	  Willem	  I',	  131-‐132;	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  40-‐41.	  	  
129	  Hierover:	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing'.	  
130	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  199.	  Hierover	  ook:	  Le	  Long,	  Historische	  beschryvinge,	  334-‐335.	  
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stadhuis.131	  Onduidelijk	  is	  hoeveel	  mensen	  hun	  boeken	  inleverden.	  Een	  aantal	  boeken	  werd	  in	  

ieder	  geval	  verbrand	  op	  de	  Plaetse.	  Een	  ‘dwaas’	  zou	  tijdens	  de	  verbranding	  hebben	  geroepen:	  

‘Oho,	  ho!	  ’t	  Is	  al	  te	  laat.	  De	  geuzen	  kennen	  die	  boeken	  al	  van	  buiten.’132	  

Dat	  de	  achtergebleven	  boekhandelaars	  en	  drukkers	  in	  Amsterdam	  een	  aandeel	  hadden	  in	  de	  

verspreiding	  van	  dissidente	  publicaties,	  lijkt	  gezien	  het	  strengere	  toezicht	  onwaarschijnlijk.	  Dat	  

zal	  effect	  hebben	  gehad	  op	  de	  productie	  van	  verboden	  pamfletten.	  De	  verspreiding	  van	  

pamfletten	  was	  immers	  deels	  afhankelijk	  van	  de	  herdrukken	  die	  plaatselijke	  boekdrukkers	  in	  

verschillende	  steden	  produceerden.133	  Maar	  de	  geschriften	  en	  prenten	  konden	  ook	  op	  andere	  

manieren	  Amsterdam	  inkomen.	  Ze	  werden	  meegesmokkeld	  door	  individuen,	  net	  als	  brieven.	  Zo	  

droeg	  Arent	  Willemsz,	  een	  voormalig	  marskramer	  uit	  Brussel,	  in	  1570	  een	  verboden	  liedje	  bij	  

zich	  over	  de	  terechtstelling	  van	  Egmont	  en	  Horne.	  Dat	  had	  hij	  van	  een	  herbergier	  in	  Rotterdam	  

geleend	  en	  niet	  meer	  teruggegeven,	  aldus	  Arent.	  Verstopt	  in	  zijn	  persoonlijke	  bezittingen	  

smokkelde	  hij	  het	  vel	  vervolgens	  mee	  naar	  binnen.134	  

Ballingen	  

De	  pogingen	  tot	  zuiveringen	  spitsten	  zich	  toe	  op	  de	  ballingen,	  die	  op	  hun	  beurt	  probeerden	  het	  

debat	  vanuit	  hun	  ballingsoorden	  te	  beïnvloeden.	  De	  burgemeesters	  zagen	  een	  verband	  tussen	  de	  

mogelijke	  clandestiene	  aanwezigheid	  van	  ballingen	  en	  de	  verspreiding	  van	  propaganda.	  Dat	  

blijkt	  uit	  een	  resolutie	  die	  de	  burgemeesters	  in	  mei	  1572	  deden	  uitgaan.	  Daarin	  riepen	  zij	  op	  te	  

zoeken	  naar	  Pieter	  van	  Duyeren,	  een	  balling.	  Tegelijkertijd	  kwam	  de	  stadsregering	  met	  een	  keur	  

waarin	  zij	  het	  verspreiden	  van	  nieuws,	  tijdingen	  en	  liedjes	  verboden.	  Dat	  gebeurde	  volgens	  de	  

burgemeesters	  dagelijks	  ‘door	  vreemden’.135	  Dat	  Emden,	  waar	  veel	  ballingen	  zich	  ophielden,	  

bekend	  stond	  als	  het	  centrum	  van	  de	  productie	  en	  distributie	  van	  dissident	  drukwerk,	  speelde	  

bij	  deze	  verdenkingen	  ongetwijfeld	  een	  rol.	  	  

Dat	  de	  burgemeesters	  geïnteresseerd	  bleven	  in	  de	  wederwaardigheden	  van	  de	  gevluchte	  en	  

verbannen	  Amsterdammers,	  blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  ze	  in	  1568	  verschillende	  ‘heymelicke	  boeden’	  

naar	  Emden	  stuurden.136	  De	  magistraat	  verbood	  contact	  en	  correspondentie	  tussen	  de	  ballingen	  

                                                 
131	  Keurboek	  G,	  8	  juni	  1570,	  f.	  40.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  8	  juni	  1570,	  240v.	  Zie	  ook:	  NA,	  Hof	  van	  
Holland,	  Vierde	  memoriaalboek	  van	  Bartholt	  Ernst,	  inv.	  nr.	  41,	  f.	  272.	  
132	  Commelin,	  Beschryvinge	  van	  Amsterdam,	  1041.	  	  
133	  Zie	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  58,	  noot	  62.	  
134	  Justitieboek	  568,	  f.	  101;	  Confessieboek	  273,	  f.	  224v-‐225v.	  
135	  Keurboek	  G,	  6	  mei	  1572,	  f.	  62.	  Overtreders	  werden	  gestraft	  als	  oproerige	  en	  opstandige	  personen.	  Ibidem,	  f.	  62-‐
62v.	  Van	  Duyeren	  was	  in	  augustus	  1566	  verbannen	  uit	  de	  stad	  omdat	  hij	  burgemeester	  Henrick	  Dircksz	  fysiek	  had	  
aangevallen,	  en	  behoorde	  dus	  niet	  tot	  de	  ‘officiële’	  ballingen	  vanwege	  de	  troebelen.	  Justitieboek	  568,	  f.	  5-‐6v.	  
136	  Stadsrekeningen,	  inv.	  nr.	  36,	  1568,	  f.	  114;	  Drie	  keer	  stuurden	  zij	  Gerrit	  Geurtsz,	  de	  beheerder	  van	  de	  Raampoort,	  
naar	  Emden	  om	  te	  spioneren.	  Stadsrekeningen,	  inv.	  nr.	  37,	  1569,	  f.	  146-‐146v;	  Stadsrekeningen,	  inv.	  nr.	  38,	  1570,	  f.	  
142.	  De	  laatste	  keer	  werd	  hij	  gestuurd	  om	  te	  zien	  hoe	  sterk	  de	  watergeuzen	  waren.	  Stadsrekeningen,	  inv.	  nr.	  39,	  1571,	  
f.	  118-‐118v.	  
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en	  de	  achtergebleven	  Amsterdammers.137	  Dat	  verbod	  bleek	  echter	  moeilijk	  te	  handhaven,	  

doordat	  veel	  ballingen	  in	  Emden	  nog	  zakelijke	  en	  persoonlijke	  banden	  onderhielden	  met	  

Amsterdam.	  Zo	  stond	  procureur	  Harpert	  Jansz	  bijvoorbeeld	  nog	  in	  contact	  met	  de	  ballingen:	  hij	  

bekende	  drie	  brieven	  van	  Jan	  Brouck	  te	  hebben	  ontvangen.138	  Veel	  graanhandelaren	  die	  naar	  

Emden	  waren	  gevlucht	  lieten	  hun	  zaken	  in	  Amsterdam	  afhandelen	  door	  achtergebleven	  

werknemers	  of	  familieleden.	  Na	  1569,	  toen	  de	  Baltische	  graanvloot	  door	  de	  watergeuzen	  werd	  

overvallen,	  haalden	  de	  meeste	  kooplieden	  hun	  hele	  handel	  naar	  Emden.	  In	  navolging	  daarvan	  

vertrok	  een	  deel	  van	  de	  achtergebleven	  graanhandelaars	  ook	  naar	  de	  Oost-‐Friese	  stad.139	  	  

Hoewel	  de	  protestantse	  ballingen	  dus	  niet	  meer	  zelf	  in	  de	  stad	  aanwezig	  waren,	  konden	  zij	  

hun	  van	  oorsprong	  gunstige	  positie	  in	  de	  commerciële	  media-‐infrastructuur	  nog	  steeds	  

benutten.	  Zo	  konden	  zij	  informatie	  via	  hun	  handelscontacten	  sturen.	  Boden	  reisden	  nog	  

regelmatig	  heen	  en	  weer,	  hoewel	  de	  burgemeesters	  strenger	  toezicht	  op	  hen	  hielden.	  De	  schout	  

pakte	  in	  1568	  een	  van	  de	  lopende	  boden	  op	  en	  ontnam	  hem	  zijn	  brieven.140	  Ook	  stelden	  de	  

burgemeesters	  in	  oktober	  1568,	  om	  diverse	  ‘misbruycken’	  tegen	  te	  gaan,	  vaste	  boden	  aan	  tussen	  

Antwerpen	  en	  Amsterdam.	  Benadrukt	  werd	  dat	  de	  boden	  een	  eed	  van	  trouw	  moesten	  zweren	  

aan	  de	  burgemeesters	  en	  de	  katholieke	  religie.	  Zij	  kregen	  als	  extra	  taak	  dat	  ze	  moesten	  

waarschuwen	  voor	  vergaderingen	  van	  sectarissen	  en	  andere	  kwaadwilligen	  die	  de	  stad	  in	  

gevaar	  brachten.141	  Het	  was	  de	  stadsregeerders	  blijkbaar	  ernst,	  want	  in	  1571	  werd	  Willem	  

Barentsz	  door	  ‘verscheyden	  acten	  van	  ongetrouwicheyt’	  uit	  het	  bodenambt	  gezet.142	  

Het	  extra	  toezicht	  van	  de	  burgemeesters	  op	  de	  officiële	  boden	  verklaart	  wellicht	  het	  

ontstaan	  van	  een	  clandestien	  bodennetwerk.	  Twee	  onderschepte	  brieven	  van	  een	  balling	  uit	  

Steenbergen	  aan	  diens	  vrouw	  en	  schoonzoon	  uit	  december	  1571	  onthullen	  het	  bestaan	  ervan.	  

Jan	  Jansz	  Beverloo	  schreef	  aan	  zijn	  vrouw	  dat	  zij	  hem	  brieven	  via	  Oudenbosch	  in	  Brabant	  

konden	  sturen.	  Via	  Oudenbosch	  liepen	  dagelijks	  ‘drie	  ofte	  vier	  boden,	  die	  alle	  dage	  lopen	  

tusschen	  Emden	  ende	  Amsterdam	  ende	  niet	  vorder’.	  Ook	  liepen	  dagelijks	  over	  Oudenbosch	  drie	  

of	  vier	  boden	  tussen	  Amsterdam	  en	  Antwerpen,	  en	  tussen	  Antwerpen	  en	  Emden.	  De	  brieven	  

dienden	  afgegeven	  te	  worden	  aan	  Lijncken,	  de	  waardin	  van	  ‘’t	  Moriaensch	  hoo[f]t’	  in	  

Oudenbosch,	  die	  de	  brieven	  mee	  zou	  geven	  aan	  de	  eerste	  bode	  die	  passeerde.	  Overigens	  

moesten	  de	  brieven	  voor	  Jan	  Jansz	  Beverloo,	  anders	  dan	  verwacht,	  niet	  met	  de	  bode	  mee	  die	  

richting	  Emden	  reisde,	  maar	  met	  de	  bode	  op	  weg	  naar	  Amsterdam.	  De	  brief	  moest	  in	  een	  andere	  

                                                 
137	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  208;	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  23	  juli	  1568,	  f.	  235v.	  In	  1569:	  
‘Dagverhaal’,	  f.	  11v:	  ook	  werden	  ‘lopende	  bode’	  gestraft	  als	  zij	  brieven	  naar	  de	  geuzen	  overbrachten.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  
Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  3	  februari	  1569,	  238-‐238v.	  
138	  De	  volledige	  confessie	  van	  Harpert	  Jansz	  bij:	  Scheltema,	  Hendrik	  van	  Brederode	  te	  Amsterdam,	  11-‐25.	  
139	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  167-‐168.	  
140	  Omdat	  de	  bode	  daardoor	  vertraging	  had	  opgelopen,	  keerden	  de	  burgemeesters	  hem	  een	  vergoeding	  uit	  ter	  
compensatie.	  Stadsrekeningen,	  inv.	  nr.	  36,	  1568,	  f.	  115v-‐116.	  
141	  Res.	  Vr.,	  27	  september	  1568,	  f.	  104v:	  Keurboek	  G,	  29	  oktober	  1568,	  f.	  8-‐8v.	  
142	  Brouwer	  Ancher,	  'Aanteekeningen	  betreffende	  het	  Postwezen',	  11-‐12.	  
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brief	  worden	  gesloten,	  gericht	  aan	  Jan	  Cools,	  een	  familielid.	  Andersom	  zou	  Jan	  Cools	  brieven	  van	  

de	  balling	  aan	  diens	  familie	  verhullen	  als	  zijn	  eigen	  brieven.143	  

Naast	  correspondentie	  was	  de	  mogelijkheid	  dat	  ballingen	  persoonlijk	  terugkeerden	  binnen	  

de	  stadsmuren	  een	  voortdurende	  zorg	  van	  de	  magistraat	  en	  van	  het	  centrale	  gezag.	  In	  een	  keur	  

van	  maart	  1568,	  opgesteld	  na	  een	  klacht	  van	  Alva,	  meldde	  de	  stadsregering	  dat	  vele	  ballingen	  

waren	  teruggekeerd	  naar	  de	  stad	  en	  dagelijks	  ‘converseerden’	  met	  de	  ingezetenen.	  Veel	  burgers	  

hielpen	  de	  geuzen	  en	  verstopten	  ze	  in	  hun	  huizen.144	  Ook	  in	  latere	  jaren	  deden	  geruchten	  over	  

de	  aanwezigheid	  van	  ballingen	  in	  Amsterdam	  regelmatig	  de	  ronde.	  Zo	  zocht	  de	  schout	  in	  januari	  

1569	  (zonder	  resultaat)	  naar	  Willem	  Bardes	  en	  een	  andere	  prominente	  protestantse	  

Amsterdammer,	  Lubbert	  Nuth.145	  Op	  21	  september	  1570	  riep	  de	  stadsregering	  in	  een	  keur	  op	  

om	  te	  zoeken	  naar	  Goesen	  Pauw,	  die	  in	  de	  stad	  zou	  zijn.146	  Soms	  lukte	  het	  de	  schout	  een	  balling	  

op	  te	  pakken:	  een	  paar	  maanden	  eerder	  was	  de	  watergeus	  Simon	  Pietersz	  Top	  gearresteerd,	  

nadat	  deze	  in	  een	  herberg	  buiten	  de	  stad	  zou	  hebben	  geprobeerd	  een	  familielid	  geld	  af	  te	  

persen.147	  De	  ballingen	  hadden	  vermoedelijk	  inderdaad	  sympathisanten	  en	  spionnen	  in	  de	  stad.	  

Een	  gevangene	  in	  Groningen	  vertelde	  tijdens	  zijn	  verhoor	  dat	  in	  de	  Warmoesstraat	  in	  

Amsterdam	  een	  jongeman	  uit	  Bremen	  logeerde,	  die	  als	  spion	  voor	  de	  watergeuzen	  dienst	  deed.	  

Hij	  was	  te	  herkennen	  aan	  een	  klein	  baardje	  en	  een	  lamme	  rechterduim.148	  En	  in	  april	  1571	  

werden	  drie	  mannen	  gevangengenomen	  die	  buiten	  de	  Haarlemmerpoort	  volk	  ronselden	  voor	  

Willem	  van	  Oranje.149	  	  

Het	  wantrouwen	  van	  de	  burgemeesters	  ten	  opzichte	  van	  de	  ballingen	  kwam	  niet	  alleen	  

voort	  uit	  de	  angst	  dat	  zij	  het	  debat	  beïnvloedden,	  maar	  werd	  ook	  ingegeven	  door	  vrees	  voor	  

verraad	  en	  opstand	  van	  binnenuit.	  Vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  burgemeesters	  is	  die	  angst	  goed	  te	  

begrijpen.	  Veel	  ballingen	  sloten	  zich	  aan	  bij	  de	  opstandelingenlegers	  of	  de	  watergeuzen.150	  

Reinier	  Cant	  reisde	  door	  de	  Nederlanden	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  Oranje,	  net	  als	  Thomas	  

Gerritsz	  Doesburg.151	  In	  1570	  werd	  Cant	  door	  Oranje	  in	  Emden	  gestationeerd	  om	  te	  helpen	  met	  

de	  voorbereidingen	  van	  de	  gewapende	  aanval.	  Cant	  rekruteerde	  veel	  ballingen	  om	  dienst	  te	  

                                                 
143	  De	  brieven	  in	  hun	  geheel	  bij:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1567-1572,	  267-‐272.	  De	  brieven	  werden	  
onderschept	  bij	  Breda	  en	  bereikten	  nooit	  hun	  doel.	  Een	  ander	  voorbeeld	  van	  zo’n	  clandestien	  netwerk:	  
	  Verheyden,	  ‘Une	  correspondence	  inédite’.	  	  
144	  Keurboek	  F,	  15	  maart	  1568,	  f.	  278.	  
145	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  14	  januari	  1568,	  f.	  232.	  Zie	  ook:	  Commelin,	  Beschryvinge	  van	  Amsterdam,	  1027.	  
Het	  gaat	  hier	  om	  de	  zoon	  van	  de	  voormalige	  schout.	  Willem	  Dircksz	  Bardes	  zelf	  was	  in	  oktober	  1567	  gearresteerd	  in	  
Den	  Haag:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  232.	  
146	  Keurboek	  G,	  21	  september	  1570,	  f.	  44v-‐45.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  21	  september	  1570,	  f.	  241.	  
147	  Confessieboek	  273,	  f.	  236v-‐239,	  f.	  246.	  
148	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  373.	  Het	  kan	  hier	  om	  een	  vals	  spoor	  zijn	  gegaan,	  maar	  zeker	  was	  wel	  dat	  
de	  geuzen	  berichten	  kregen	  uit	  de	  stad.	  Zie	  ook:	  Ibidem,	  324,	  326.	  
149	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  3	  april	  1571,	  f.	  242.	  Eén	  van	  hen	  was	  herbergier	  Jan	  Douwesz:	  Confessieboek	  
273,	  f.	  287v-‐288.	  
150	  De	  zes	  bekendste	  watergeuzen	  uit	  Amsterdam	  waren	  Jan	  Broek,	  Jacob	  Simonsz	  de	  Rijk,	  Hendrik	  Thomasz	  Laers,	  
Nicolaes	  Ruychaver,	  de	  eerdergenoemde	  voormalige	  cipier	  Dirk	  van	  Bremen	  en	  Cornelis	  Loefsz.	  De	  Mey	  noemt	  nog	  18	  
andere	  watergeuskapiteins	  en	  47	  Amsterdamse	  manschappen.	  De	  Mey,	  de	  Watergeuzen	  en	  de	  Nederlanden,	  152-‐153.	  
151	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  171,	  173-‐174.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  214.	  
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nemen	  op	  de	  schepen	  van	  de	  watergeuzen,	  die	  hier	  van	  1568-‐1570	  hun	  hoofdkwartier	  

hadden.152	  Het	  algemeen	  pardon	  van	  juli	  1570,	  dat	  toch	  al	  voor	  een	  beperkte	  groep	  mensen	  gold,	  

was	  de	  burgemeesters	  daarom	  te	  ruim.	  Zij	  lieten	  slechts	  een	  klein	  aantal	  ballingen	  toe,	  en	  bleven	  

hen	  met	  wantrouwen	  bekijken.153	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  blijken	  hoe	  terecht	  die	  angst	  

voor	  de	  invloed	  van	  de	  ballingen	  was.	  

	  

Afkondigingen	  en	  ritueel	  geweld:	  eensgezind	  tegen	  Alva	  

	  

Door	  de	  groeiende	  antipathie	  onder	  een	  groot	  deel	  van	  de	  stadsbevolking	  jegens	  Alva	  zag	  de	  

magistraat	  zich	  gedwongen	  hen	  meer	  invloed	  te	  geven.	  De	  voorgenomen	  bouw	  van	  een	  

dwangburcht	  en	  de	  voortdurende	  dreiging	  van	  inkwartiering	  van	  soldaten	  in	  de	  stad	  joeg	  een	  

groot	  deel	  van	  de	  Amsterdammers	  tegen	  de	  hertog	  in	  het	  harnas.	  De	  burgemeesters	  kwamen	  

door	  de	  groeiende	  impopulariteit	  van	  Alva	  in	  een	  lastige	  positie.	  Ook	  zij	  hechtten	  aan	  de	  

stedelijke	  autonomie,	  die	  door	  het	  beleid	  van	  Alva	  meer	  dan	  ooit	  werd	  aangetast.	  Tegelijkertijd	  

waren	  zij	  afhankelijk	  van	  de	  centrale	  regering,	  met	  wiens	  hulp	  zij	  de	  rust	  in	  de	  stad	  bewaarden.	  

Zij	  schipperden	  voortdurend	  tussen	  gehoorzaamheid	  aan	  hun	  vorst	  en	  verzet	  tegen	  maatregelen	  

die	  in	  hun	  ogen	  lijnrecht	  ingingen	  tegen	  de	  bestaande	  tradities	  en	  privileges,	  en	  die	  ook	  nog	  eens	  

weerstand	  en	  onvrede	  onder	  de	  bevolking	  veroorzaakten.	  

Uiteindelijk	  was	  het	  de	  invoering	  van	  een	  nieuw	  belastingstelsel,	  beter	  bekend	  als	  de	  

Tiende	  Penning,	  die	  maakte	  dat	  de	  stadsregeerders	  publiekelijk	  de	  kant	  van	  de	  bevolking	  

moesten	  kiezen.	  De	  maatregel	  hield	  in	  dat	  over	  de	  verkoop	  van	  alle	  roerende	  goederen	  een	  

omzetbelasting	  van	  10	  procent	  moest	  worden	  betaald	  en	  20	  procent	  over	  de	  verkoop	  van	  

onroerende	  goederen.	  In	  1569	  hadden	  de	  Staten-‐Generaal	  zich	  hevig	  verzet	  tegen	  de	  eerste	  

poging	  het	  nieuwe	  stelsel	  in	  te	  voeren.	  Uiteindelijk	  kochten	  zij	  de	  heffing	  voor	  de	  komende	  twee	  

jaar	  af	  met	  een	  grote	  som	  geld.154	  In	  de	  zomer	  van	  1571	  verstreek	  deze	  termijn,	  en	  Alva	  was	  nu	  

vast	  van	  plan	  de	  belastingmaatregel	  door	  te	  voeren.	  Op	  diplomatiek	  niveau	  protesteerden	  de	  

gewestelijke	  Staten	  opnieuw	  fel	  tegen	  de	  invoering,	  maar	  dat	  was	  niet	  genoeg	  om	  de	  ontstane	  

onrust	  weg	  te	  nemen.155	  

Groot	  tumult	  ontstond	  in	  de	  verschillende	  gewesten,	  en	  ook	  in	  Amsterdam.	  De	  weerzin	  

tegen	  de	  hertog	  werd	  aangewakkerd	  door	  propaganda	  van	  de	  opstandelingen,	  waarin	  het	  

financiële	  beleid	  van	  Alva	  een	  centrale	  rol	  innam.	  In	  pamfletten	  en	  liedjes	  werd	  de	  

                                                 
152	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  157-‐161.	  Eind	  dat	  jaar	  werd	  hij	  echter	  gemaand	  te	  vertrekken	  door	  de	  
Emdense	  consistorie,	  die	  de	  activiteiten	  van	  de	  watergeuzen	  met	  lede	  ogen	  aanzagen.	  	  
153	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  4,	  345;	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  30	  juli	  1570,	  f.	  241;	  16	  juni	  1574,	  
f.	  274v;	  ‘Dagverhaal’,	  30	  juli	  1570,	  f.	  16.	  In	  september	  besloot	  de	  magistraat	  om	  de	  nachtwacht	  te	  versterken	  nu	  ‘veel	  
suspecte	  persoonen	  vande	  fugityfuen	  dagelicx	  opt	  pardoen	  weder	  inne	  comen	  ende	  zulcx	  te	  meer	  toesicht	  behouftich’.	  
Res.	  Vr.,	  16	  september	  1570,	  f.	  155;	  Res.	  Vr.,	  13	  februari	  1572,	  f.	  165.	  
154	  Zie	  hierover:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  308-‐316.	  
155	  Grapperhaus,	  Alva	  en	  de	  Tiende	  Penning.	  
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belastingmaatregel	  neergezet	  als	  een	  poging	  van	  de	  tiran	  Alva	  om	  de	  Nederlanden	  te	  ruïneren	  

en	  de	  inwoners	  van	  al	  hun	  bezittingen	  te	  beroven.	  De	  auteurs	  riepen	  de	  inwoners	  van	  de	  

Nederlanden	  op	  in	  opstand	  te	  komen	  tegen	  de	  hertog,	  waardoor	  het	  vaderland	  kon	  worden	  

bevrijd	  van	  het	  Spaanse	  juk.156	  Dit	  betoog	  paste	  bij	  de	  nieuwe,	  alomvattende	  verklaring	  die	  nodig	  

werd	  geacht	  om	  opstand	  te	  rechtvaardigen:	  het	  vaderland	  (patria)	  moest	  worden	  bevrijd	  van	  de	  

Spaanse	  tirannie,	  waarvan	  Alva	  de	  personificatie	  was.	  Daarmee	  werd	  afstand	  gedaan	  van	  de	  

besmette	  naam	  ‘geuzen’,	  die	  sinds	  de	  troebelen	  teveel	  associaties	  opwekte	  met	  radicale	  

calvinisten.157	  	  

De	  Spanjaarden	  daarentegen	  werden	  geportretteerd	  als	  de	  ‘natuurlijke	  vijanden’	  van	  de	  

Nederlanden.	  Daarbij	  maakten	  de	  opstandelingen	  dankbaar	  gebruik	  van	  het	  anti-‐katholieke	  

sentiment	  dat	  vanaf	  de	  jaren	  1560	  snel	  groeide	  door	  aanhoudende	  geruchten	  over	  de	  invoering	  

van	  de	  Spaanse	  Inquisitie.158	  Oranje	  en	  zijn	  publicisten	  bleven	  overigens	  trouw	  aan	  de	  

dubbelzinnige	  traditie	  van	  verzet.	  Ze	  verwezen	  naar	  de	  noodzaak	  om	  de	  aloude	  privileges	  te	  

beschermen,	  niet	  tegen	  Filips	  maar	  tegen	  de	  tiran	  Alva	  die	  moedwillig	  de	  oude	  rechten	  

vertrapte.	  In	  opstand	  komen	  tegen	  een	  tiran	  was	  gerechtvaardigd	  en	  zelfs	  een	  burgerlijke	  

plicht.159	  Deze	  redenering	  is	  terug	  te	  horen	  in	  een	  discussie	  die	  halverwege	  1570	  plaatsvond	  in	  

een	  herberg	  vlakbij	  Amsterdam.	  Soldaat	  Pouwels	  Wijnholt	  voelde	  zich	  beledigd	  door	  een	  

opmerking	  van	  een	  andere	  gast,	  die	  verkondigde	  dat	  alle	  soldaten	  die	  dienden	  onder	  Alva	  

schelmen	  en	  dieven	  waren.	  Pouwels	  verdedigde	  zich	  door	  te	  zeggen	  dat	  hij	  niet	  Alva	  diende	  

maar	  de	  koning,	  en	  dus	  dief	  noch	  schelm	  was.	  Een	  gevecht	  ontstond,	  waarbij	  de	  andere	  

herberggast	  het	  leven	  liet.160	  

Afkondigingen	  

De	  magistraat	  was	  zich	  terdege	  bewust	  van	  de	  afkeer	  die	  de	  stadsbevolking	  koesterde	  ten	  

opzichte	  van	  Alva	  en	  de	  Tiende	  Penning	  en	  zag	  zich	  gedwongen	  het	  debat	  te	  manipuleren	  via	  de	  

afkondigingen	  van	  de	  maatregelen.	  Het	  aanpassen	  van	  de	  publieke	  afkondigingen	  paste	  binnen	  

het	  beleid	  om	  eenheid	  te	  verkrijgen	  via	  rituele	  communicatie:	  ook	  de	  openbaarmaking	  van	  het	  

beleid	  was	  immers	  een	  ritueel.	  Ondanks	  het	  schijnbaar	  eenzijdige	  karakter	  van	  de	  

openbaarmaking	  bleken	  de	  autoriteiten	  zich	  zeer	  bewust	  van	  de	  ontvangst	  van	  politieke	  

informatie	  onder	  de	  bevolking	  en	  zij	  gebruikten	  afkondigingen	  dan	  ook	  als	  propaganda-‐

                                                 
156	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit;	  Sawyer,	  'The	  "Tyranny	  of	  Alva"'.	  
157	  Duke,	  'In	  defence	  of	  the	  common	  fatherland',	  236-‐237.	  Zie	  hierover	  ook	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  117-‐118.	  
158	  Duke,	  'In	  defence	  of	  the	  common	  fatherland',	  234-‐236;	  Swart,	  'Wat	  bewoog	  Willem	  van	  Oranje',	  563-‐564.	  
159	  Het	  bekendste	  pamflet	  waarin	  deze	  visie	  werd	  uiteengezet	  was	  Oranjes	  Verantwoordinge	  des	  Princen	  van	  
Oraengien	  (1568),	  Knuttel	  161,	  waarin	  hij	  zijn	  militaire	  actie	  van	  1568	  verantwoordde.	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  
thought,	  120-‐123.	  
160	  Confessieboek	  273,	  f.	  284v-‐285.	  Pouwels	  zat	  negen	  weken	  gevangen	  voor	  dit	  misdrijf	  en	  moest	  vijftig	  gulden	  boete	  
betalen.	  
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instrument.161	  De	  stadsregering	  had	  zich	  tijdens	  de	  troebelen	  bereid	  getoond	  om	  

buitenstaanders	  bij	  openbaarmakingen	  te	  betrekken	  in	  een	  poging	  deze	  meer	  gezag	  te	  verlenen	  

en	  eventueel	  oproer	  te	  voorkomen.	  Ook	  kozen	  de	  burgemeesters	  er	  een	  aantal	  keer	  voor	  om	  een	  

plakkaat	  of	  ordonnantie	  van	  het	  centrale	  gezag	  niet	  te	  publiceren,	  uit	  angst	  voor	  oproer	  en	  

onrust.162	  

	   De	  magistraat	  besloot	  de	  plakkaten	  met	  de	  nieuwe	  belastingregels	  die	  in	  augustus	  1571	  

naar	  de	  stad	  waren	  gestuurd	  later	  te	  publiceren	  in	  een	  poging	  de	  stedelijke	  rust	  te	  bewaren.	  De	  

burgemeesters	  gaven	  als	  argument	  dat	  zij	  eerst	  de	  komst	  wilden	  afwachten	  van	  de	  

afgevaardigden,	  die	  op	  dat	  moment	  in	  Den	  Haag	  aan	  het	  onderhandelen	  waren.163	  Enkele	  dagen	  

later	  besloot	  de	  magistraat	  het	  plakkaat	  de	  volgende	  dag	  alsnog	  te	  publiceren,	  maar	  de	  

publicatie	  vergezeld	  te	  laten	  gaan	  van	  een	  protestverklaring.	  Deze	  moest	  de	  gemeente	  ‘stillen	  

ende	  in	  ruste	  te	  houden’.	  De	  verklaring	  meldde	  dat	  op	  hetzelfde	  moment	  de	  Staten	  van	  Holland	  

in	  Den	  Haag	  bijeen	  waren	  om	  een	  oplossing	  te	  bedenken	  tegen	  de	  ‘inconvenienten’	  die	  uit	  het	  

plakkaat	  zouden	  voortkomen.	  Deze	  zouden	  vooral	  Holland	  en	  daarbinnen	  weer	  Amsterdam	  hard	  

treffen.	  De	  regeerders	  stelden	  dat	  zij	  de	  publicatie	  van	  het	  plakkaat	  weliswaar	  niet	  konden	  

tegenhouden	  aangezien	  de	  situatie	  in	  Amsterdam	  daardoor	  alleen	  maar	  zou	  verergeren.	  Maar	  ze	  

verklaarden	  dat	  ze	  onder	  geen	  beding	  de	  inhoud	  goedkeurden.	  De	  bezwaren	  zelf	  werden	  

uitputtend	  behandeld.164	  	  

De	  stadsregeerders	  gebruikten	  het	  politieke	  instrument	  van	  de	  protestverklaring	  tijdens	  

de	  hiernavolgende	  periode	  verschillende	  keren	  om	  zichzelf	  neer	  te	  zetten	  als	  de	  ware	  

beschermers	  van	  het	  algemeen	  belang	  en	  de	  stedelijke	  eendracht.165	  Een	  bijkomend	  effect	  was	  

dat	  een	  breder	  publiek	  hierdoor	  keer	  op	  keer	  in	  aanraking	  kwam	  met	  geavanceerde	  politieke	  

argumentatie.	  Zo	  arriveerde	  in	  het	  voorjaar	  van	  1572	  opnieuw	  een	  deurwaarder	  met	  een	  

plakkaat	  van	  Alva	  over	  de	  heffing	  van	  de	  Tiende	  Penning.	  De	  burgemeesters	  en	  vroedschap	  

stelden	  weer	  een	  protest	  op,	  dat	  door	  de	  deurwaarder	  voorgelezen	  diende	  te	  worden.	  Twee	  

achtereenvolgende	  dagen	  vergaderde	  de	  stadsregering	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  verklaring,	  en	  

uiteindelijk	  riep	  de	  deurwaarder	  het	  protest	  op	  11	  maart	  af,	  tegelijk	  met	  het	  plakkaat.166	  

Diezelfde	  dag	  echter	  kwamen	  vroedschap	  en	  burgemeesters	  alweer	  samen	  om	  te	  overleggen	  

                                                 
161	  Zie	  Doig,	  'Political	  propaganda	  and	  royal	  proclamations',	  265;	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  
(ongepubliceerd	  proefschrift),	  12-‐13;	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  128-‐131.	  	  
162	  Zie	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  59-‐62.	  
163	  Res.	  Vr.,	  27	  augustus	  1571,	  f.	  182v.	  
164	  Ibidem,	  31	  augustus	  1571,	  f.	  183-‐184v.	  	  
165	  Publicatie	  van	  rekest	  van	  Alva	  over	  collecteurs:	  Res.	  Vr.,	  30	  oktober	  1571,	  f.	  187v-‐188.	  Het	  plakkaat	  van	  16	  oktober	  
waarin	  werd	  bevolen	  collecteurs	  te	  benoemen	  werd	  op	  8	  november	  1571	  afgelezen:	  ibidem,	  f.	  188-‐189v.	  Van	  twee	  
plakkaten	  van	  2	  november	  en	  21	  oktober	  werd	  besloten	  de	  publicatie	  toe	  te	  laten,	  maar	  met	  eenzelfde	  soort	  
verklaring	  als	  de	  keer	  ervoor:	  ibidem,	  15	  november	  1571,	  f.	  198v-‐190.	  Zie	  ook:	  ‘Dagverhaal’,	  12	  november	  1571,	  f.	  18.	  
166	  Res.	  Vr.,	  8	  maart	  1572,	  f.	  204;	  9	  maart	  1572,	  f.	  204-‐204v;	  10	  maart	  1572,	  f.	  204v;	  ‘Dagverhaal’,	  11	  maart	  1572,	  f.	  
19v:	  van	  de	  Tiende	  Penning	  kan	  alleen	  ‘cedicie	  ende	  opruer’	  komen,	  aldus	  de	  auteur.	  
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over	  een	  nieuw	  plakkaat	  dat	  in	  aantocht	  was.	  Weer	  formuleerden	  zij	  een	  protestverklaring.167	  

Hoewel	  van	  deze	  protestverklaringen	  geen	  kopie	  is	  overgeleverd,	  spraken	  de	  burgemeesters	  

over	  een	  ‘soortgelijke	  verklaring’	  als	  die	  van	  1571.	  Aannemelijk	  is	  dat	  de	  argumenten	  onderling	  

niet	  veel	  verschillen.	  

Opvallend	  is	  dat	  de	  burgemeesters	  in	  hun	  protestverklaringen	  dezelfde	  beeldspraak	  en	  

thematiek	  gebruikten	  als	  de	  opstandelingen	  in	  hun	  propaganda.	  In	  de	  tekst	  legden	  zij	  de	  nadruk	  

op	  de	  ‘verderfenis’	  waarin	  Amsterdam	  zou	  vervallen	  door	  toedoen	  van	  de	  belastingmaatregel.	  

De	  stad	  zou,	  als	  zij	  de	  heffing	  van	  de	  Tiende	  Penning	  zou	  toestaan,	  eeuwig	  moeten	  zuchten	  onder	  

de	  slavernij	  van	  Spanjaarden.168	  De	  stadsregering	  cultiveerde	  in	  haar	  argumentatie	  het	  beeld	  van	  

zichzelf	  als	  strijder	  voor	  de	  belangen	  van	  de	  gemeente.	  Zij	  legde	  de	  nadruk	  op	  de	  privileges	  van	  

de	  stad	  en	  de	  desastreuze	  gevolgen	  voor	  de	  handel	  en	  nering	  in	  Holland	  en	  vooral	  in	  

Amsterdam,	  mocht	  de	  heffing	  worden	  ingevoerd.	  Deze	  argumenten	  waren	  veel	  gehoord,	  ook	  in	  

andere	  steden	  en	  gewesten	  en	  ook	  bij	  de	  invoering	  van	  andere	  voorstellen	  voor	  

belastingheffing.169	  

Net	  als	  tijdens	  de	  troebelen	  overwoog	  de	  stadsregering	  het	  ritueel	  van	  de	  afkondigingen	  

op	  te	  rekken	  en	  buitenstaanders	  te	  betrekken	  bij	  de	  openbaarmaking.	  Tijdens	  het	  overleg	  over	  

de	  protestverklaring	  boog	  de	  magistraat	  zich	  over	  de	  vraag	  of	  wellicht	  een	  aantal	  ‘goede	  

oprechte’	  burgers	  moest	  worden	  opgetrommeld	  die	  het	  volk	  rustig	  konden	  houden	  tijdens	  het	  

aflezen.	  De	  vroedschap	  oordeelde	  uiteindelijk	  dat	  dit	  de	  gemoederen	  alleen	  nog	  maar	  meer	  zou	  

verhitten.	  Wel	  besloten	  de	  burgemeesters	  in	  het	  geheim	  een	  lijst	  aan	  te	  leggen	  van	  burgers	  ‘die	  

men	  in	  tijde	  van	  onrust	  of	  pericule	  zoude	  moegen	  te	  hulpe	  nemen	  ende	  gereet	  hebben	  tot	  

resistentie	  van	  quaetwilligen	  die	  eenigen	  onrust	  zouden	  willen	  maicken’.170	  	  

De	  burgemeesters	  vreesden	  dat	  de	  toehoorders	  de	  afkondigingen	  zouden	  verstoren.	  

Deze	  zorgen	  waren	  terecht,	  bleek	  tijdens	  het	  aflezen	  van	  het	  plakkaat.	  Toehoorders	  

schreeuwden	  zo	  luid	  dat	  de	  deurwaarder	  niet	  te	  verstaan	  was.	  Eén	  omstander	  riep:	  ‘wij	  willen	  

noch	  liever	  een	  bloedich	  hemt	  om	  draghen	  eer	  wij	  hem	  (..)	  somme	  geven,	  die	  tyranne’.	  Een	  ander	  

schreeuwde:	  ‘heeft	  hijt	  nou	  al?’.171	  Verstoringen	  als	  deze	  toonden	  het	  politieke	  bewustzijn	  bij	  het	  

publiek.	  Als	  een	  wet	  of	  verdrag	  niet	  op	  de	  juiste	  manier	  was	  afgekondigd,	  konden	  de	  

toehoorders	  stellen	  dat	  zij	  er	  niet	  van	  op	  de	  hoogte	  waren.	  Dat	  kon	  dan	  weer	  dienen	  als	  excuus	  

voor	  ongehoorzaamheid:	  alleen	  als	  wetgeving	  op	  de	  juiste	  manier	  was	  afgekondigd,	  was	  zij	  

                                                 
167	  Res.	  Vr.,	  11	  maart	  1572,	  f.	  205-‐205v;	  12	  maart	  1572,	  f.	  206.	  	  
168	  Van	  Biesten	  schreef	  dat	  de	  burgemeesters	  protesteerde	  met	  de	  woorden:	  ‘souden	  wij	  geven	  den	  tienden	  Penning	  
van	  alle	  Coopmanschap	  soo	  waren	  wij	  en	  onse	  nacomelingen	  Eeuwiglyk	  bedorven	  ende	  ten	  eeuwigen	  daege	  onder	  die	  
slaverny	  van	  de	  Spangaerden.’	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  434.	  De	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  schreef	  dat	  de	  Tiende	  
Penning	  tot	  eeuwige	  verderfenis	  leidde	  van	  de	  gemeente	  en	  haar	  nakomelingen.	  ‘Dagverhaal’,	  2	  maart	  1572,	  f.	  19v.	  
169	  Zie	  voor	  een	  uitgebreide	  beschrijving	  van	  de	  protesten	  in	  Zeeland:	  Rooze-‐Stouthamer,	  Hervorming	  in	  Zeeland,	  56-‐
81.	  
170	  Res.	  Vr.,	  20	  maart	  1572,	  f.	  206v.	  
171	  ‘Dagverhaal’,	  21	  maart	  1572,	  f.	  19v.	  	  
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rechtsgeldig.172	  Het	  publiek	  brak	  uit	  het	  keurslijf	  van	  gewillige	  toehoorders	  en	  eiste	  letterlijk	  een	  

stem	  in	  wat	  wel	  en	  niet	  openbaar	  werd	  gemaakt.	  De	  negentiende-‐eeuwse	  historicus	  Jan	  ter	  

Gouw,	  die	  een	  uitputtende	  geschiedenis	  van	  Amsterdam	  tot	  1578	  schreef,	  opperde	  een	  andere	  

scenario:	  de	  burgemeesters	  zouden	  de	  schreeuwers	  hebben	  aangezet	  tot	  de	  verstoring.173	  Dat	  

zou	  betekenen	  dat	  de	  burgemeesters	  nog	  meer	  dan	  hiervoor	  betoogd	  bereid	  waren	  het	  publiek	  

een	  stem	  te	  geven.	  Gezien	  de	  vergadering	  met	  de	  vroedschap	  waarin	  zij	  voorstelden	  juist	  

maatregelen	  te	  nemen	  tegen	  eventuele	  relschoppers,	  is	  dit	  scenario	  echter	  niet	  waarschijnlijk.	  

De	  herhaalde	  boodschap	  dat	  de	  burgemeesters	  alles	  op	  alles	  zetten	  om	  de	  invoering	  van	  

de	  Tiende	  Penning	  te	  stoppen,	  sloeg	  duidelijk	  aan	  bij	  de	  stadsbevolking.	  Op	  straat	  weerklonk	  de	  

trots	  op	  het	  verzet	  tegen	  Alva.	  De	  man	  die	  ‘heeft	  hijt	  nou	  al?’	  riep	  tijdens	  het	  voorlezen	  van	  het	  

plakkaat	  in	  het	  voorjaar	  van	  1572,	  verwees	  bijvoorbeeld	  naar	  de	  onmacht	  van	  Alva	  om	  het	  

Amsterdamse	  stadsbestuur	  zover	  te	  krijgen	  de	  belastingmaatregel	  in	  te	  voeren.	  Deze	  spottende	  

kreet	  had	  een	  maand	  eerder	  ook	  al	  over	  straat	  geklonken.	  Toen	  maakten	  burgers	  en	  kinderen	  op	  

straat	  de	  twee	  commissarissen	  belachelijk	  die	  door	  Alva	  waren	  aangesteld	  om	  een	  boete	  wegens	  

wanbetaling	  te	  innen.	  Zodra	  de	  commissarissen	  zich	  op	  straat	  lieten	  zien,	  liepen	  burgers,	  jong	  en	  

oud,	  de	  commissarissen	  achterna,	  scholden	  hen	  uit	  en	  riepen	  ‘hebt	  gy	  nu	  al,	  hebt	  gy	  ’t	  nu	  al’.174	  

Door	  weerstand	  te	  bieden	  tegen	  Alva’s	  beleid	  hadden	  de	  burgemeesters	  laten	  zien	  dat	  zij	  ‘pal	  

stonden	  voor	  het	  behoud	  van	  stedelijke	  zelfstandigheid’.175	  

Toch	  is	  het	  goed	  mogelijk	  dat	  de	  burgemeesters	  zich	  in	  hun	  verzet	  tegen	  de	  

belastingmaatregelen	  lieten	  sturen	  door	  de	  onrust	  onder	  de	  stadsbevolking.	  Het	  publiek	  toonde	  

zijn	  ongenoegen	  niet	  alleen	  door	  in	  te	  breken	  op	  het	  ritueel	  van	  de	  afkondigingen,	  maar	  ook	  met	  

andere	  vormen	  van	  ritueel	  geweld.	  Stadsbewoners	  namen	  deel	  aan	  symbolische	  opvoeringen,	  

waarbij	  ze	  de	  officiële	  rituelen	  die	  zij	  associeerden	  met	  Alva	  en	  de	  Tiende	  Penning	  andere	  

betekenissen	  gaven.	  Via	  deze	  symbolische	  inversie	  of	  omkering	  dreven	  zij	  de	  spot	  met	  de	  

landvoogd	  en	  zijn	  plannen.176	  In	  maart	  1572	  verzamelde	  een	  groep	  van	  ongeveer	  zeventig	  

kinderen	  zich	  rondom	  een	  kind	  dat	  als	  Alva	  was	  uitgedost.	  Zij	  liepen	  vanaf	  de	  Plaetse	  door	  de	  

Kalverstraat	  met	  twee	  trommels	  en	  drie	  trompetten.	  Dit	  was	  mogelijk	  een	  imitatie	  van	  de	  

trommelslagers	  en	  trompetters	  die	  officiële	  afkondigingen	  begeleidden.	  Maar	  de	  afgelegde	  route	  

kan	  ook	  wijzen	  op	  een	  nabootsing	  van	  een	  officiële	  intocht.	  Het	  feit	  dat	  een	  van	  de	  jongens	  

sleutels	  om	  zijn	  nek	  droeg,	  versterkt	  dat	  idee.	  Bij	  de	  intrede	  van	  de	  vorst	  of	  diens	  

plaatsvervanger	  werden	  deze	  van	  oudsher	  symbolisch	  de	  sleutels	  van	  de	  stad	  overhandigd.177	  

                                                 
172	  Vgl.	  De	  Vivo,	  Information	  and	  communication,	  134.	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  60-‐61.	  
173	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  386-‐387	  
174	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  435.	  
175	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam,	  17-‐18.	  
176	  Vgl.	  Van	  Nierop,	  'Edelman,	  bedelman',	  9.	  
177	  Een	  jaar	  later	  overlegden	  de	  burgemeesters	  nog	  met	  de	  oud-‐raad	  over	  de	  vraag	  of	  zij	  Alva	  bij	  diens	  intocht	  de	  
sleutels	  zouden	  presenteren.	  Uiteindelijk	  besloten	  zij	  dat	  wel	  te	  doen,	  omdat	  de	  stad	  Alva	  nu	  eenmaal	  verplicht	  was	  
gehoorzaamheid	  te	  tonen.	  Res.	  Vr.,	  8	  augustus	  1573,	  f.	  256.	  
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De	  sleutels	  in	  de	  spotoptocht	  kregen	  een	  andere	  functie.	  Daarmee	  wilden	  de	  jongens,	  naar	  eigen	  

zeggen,	  ‘die	  lasten	  opsluijten	  daerse	  duc	  d’alba	  het	  tiende	  van	  soude	  betaelen	  aen	  penningen’.	  Op	  

de	  terugweg	  gooiden	  ze	  een	  net	  om	  de	  verklede	  Alva	  en	  wierpen	  ‘slijck	  ende	  vuylnigheyt’	  over	  

hem	  heen.	  Bij	  het	  Sint-‐Jorishof	  op	  de	  Kalverstraat	  kon	  de	  namaak-‐Alva	  vluchten.178	  

De	  deelnemers	  aan	  het	  spel	  gebruikten	  ritueel	  geweld	  om	  een	  alternatief	  te	  tonen	  voor	  

de	  bestaande	  machtsverhoudingen.179	  Drie	  dagen	  na	  het	  eerdere	  spel	  voerden	  een	  dertigtal	  

kinderen	  een	  schijngevecht	  op	  de	  Rode	  Brug,	  waarbij	  ze	  waren	  onderverdeeld	  in	  voor-‐	  en	  

tegenstanders	  van	  de	  Tiende	  Penning.	  De	  voorstanders	  droegen	  hoge	  mijters	  van	  papier	  op	  hun	  

hoofd,	  een	  verwijzing	  naar	  de	  bisschoppen,	  en	  bliezen	  op	  trompetten.	  Bij	  de	  Sint-‐Anthonispoort	  

gingen	  de	  twee	  groepen,	  vechtend	  tot	  bloedens	  toe,	  de	  vesten	  op.	  De	  schout	  nam	  één	  van	  de	  

jongens	  gevangen,	  maar	  deze	  werd	  snel	  weer	  vrijgelaten	  ‘daer	  de	  burgerije	  niet	  wel	  in	  te	  vreden	  

was’.180	  Mogelijk	  gaat	  het	  hier	  om	  dezelfde	  vechtpartij	  waarvan	  de	  Amsterdamse	  notaris	  

Cornelis	  van	  Haemrode	  melding	  maakte	  in	  zijn	  nagelaten	  handschrift.	  Volgens	  hem	  had	  een	  

groep	  jongeren,	  waaronder	  kinderen	  van	  voorname	  burgers,	  zich	  in	  twee	  partijen	  verdeeld.	  De	  

jongen	  die	  Alva	  uitbeeldde	  droeg	  met	  gestrekte	  arm	  een	  papieren	  vaandel	  bij	  zich	  waarop	  tien	  

ringen	  stonden	  afgebeeld.	  Hij	  verkondigde	  met	  ‘groote	  strengheyt’	  dat	  de	  Tiende	  Penning	  moest	  

worden	  opgebracht.	  De	  partij	  van	  Alva	  werd	  op	  de	  vlucht	  en	  uit	  het	  land	  gedreven	  door	  de	  

Oranje-‐partij.181	  Het	  gebruik	  van	  de	  vaandel	  roept	  herinneringen	  op	  aan	  de	  processievaandels,	  

die	  vaker	  werden	  gebruikt	  om	  de	  spot	  te	  drijven	  met	  de	  katholieke	  autoriteiten	  en	  Spaanse	  

troepenmacht.182	  Dit	  soort	  ritueel	  geweld	  bood	  een	  ‘veilige’	  uitlaatklep	  voor	  gevoelens	  van	  

onvrede:	  tot	  een	  echte	  opstand	  kwam	  het	  niet.	  Tegelijkertijd	  toonden	  de	  opvoeringen	  de	  

precaire	  machtsbalans	  in	  de	  stad.	  De	  deelnemers	  lieten	  zien	  waartoe	  zij	  in	  staat	  waren	  als	  de	  

stadsregeerders	  niet	  hun	  kant	  zouden	  kiezen.	  

	  

Conclusie	  

	  

De	  ondergang	  van	  de	  protestantse	  beweging	  in	  het	  voorjaar	  van	  1567	  bracht	  de	  burgemeesters	  

weer	  terug	  in	  het	  centrum	  van	  de	  politieke	  macht.	  Dat	  betekende	  echter	  niet	  dat	  zij	  het	  publieke	  

debat	  geheel	  konden	  domineren.	  Sterker	  nog,	  de	  publieke	  rituelen	  die	  de	  stadsregering	  

                                                 
178	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  9	  maart	  1572,	  f.	  244.	  Volgens	  Ter	  Gouw	  hadden	  de	  kinderen	  een	  pop	  verkleed	  
als	  Alva,	  en	  gooiden	  ze	  deze	  op	  het	  bleekveld	  op	  het	  Sint	  Jorishof.	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  385-‐386.	  
Stoffel	  Jansz	  schrijft	  echter:	  (…)	  wederom	  komende	  smeten	  den	  gemaeckten	  duc	  d’alba	  een	  nedt	  over	  ’t	  hooft	  ende	  
worpen	  hem	  doen	  met	  allerleij	  slijck	  ende	  vuijlnigheyt.	  Hij	  ontliep	  op	  ’t	  St.	  Jorishoff	  daer	  hij	  ’t	  ontquam	  (…)’	  waaruit	  
duidelijk	  wordt	  dat	  het	  om	  een	  persoon	  ging,	  en	  niet	  om	  een	  pop.	  
179	  Vgl.	  Zemon	  Davis,	  'The	  reasons	  of	  misrule',	  74.	  
180	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  12	  maart	  1572,	  f.	  244.	  Stoffel	  Jansz	  is	  niet	  duidelijk	  over	  welke	  partij	  de	  hoge	  
mijters	  droeg,	  maar	  aannemelijk	  is	  dat	  het	  gaat	  om	  de	  partij	  van	  Alva.	  	  
181	  Haemrode	  aangehaald	  bij	  Commelin,	  Beschryvinge	  van	  Amsterdam,	  1040;	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  
385.	  
182	  Zie	  hiervoor	  Hoofdstuk	  5,	  p.	  167.	  
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hanteerde	  om	  de	  stedelijke	  eendracht	  te	  bevorderen	  en	  de	  pogingen	  de	  stedelijke	  gemeenschap	  

te	  zuiveren	  hadden	  soms	  het	  tegenovergestelde	  resultaat.	  Zo	  gebruikte	  het	  stadsbestuur	  de	  

processies	  om	  het	  verhaal	  van	  een	  gezuiverde	  en	  dus	  weer	  eensgezinde	  stad	  te	  vertellen.	  

Tegelijkertijd	  kon	  de	  sterk	  uitgeklede	  stoet	  niet	  verhullen	  dat	  het	  maatschappelijk	  lichaam	  een	  

grote	  klap	  was	  toegebracht.	  Daarnaast	  stonden	  de	  rituele	  communicatievormen	  bloot	  aan	  

manipulatie	  en	  toe-‐eigening	  door	  de	  stadsbevolking.	  Strafvoltrekkingen	  moesten	  aan	  bepaalde	  

eisen	  voldoen,	  anders	  werden	  de	  toehoorders	  onrustig,	  en	  dopers	  keerden	  het	  strafritueel	  zelfs	  

helemaal	  om.	  

De	  vlucht	  van	  dissidenten	  en	  gereformeerden,	  de	  vervolging	  van	  achterblijvers	  en	  een	  

uitgekiende	  pr-‐strategie	  van	  de	  burgemeesters	  konden	  niet	  voorkomen	  dat	  kritiek	  en	  dissidente	  

meningen	  weerklonken.	  De	  eenheid	  waar	  de	  stadsregering	  zo	  naar	  streefde,	  was	  in	  

werkelijkheid	  instabiel.	  Informatie	  en	  propaganda	  bleven	  de	  stad	  binnenstromen.	  Vooral	  de	  

invloed	  van	  de	  ballingen	  werd	  gevreesd.	  Zij	  hadden	  er	  alle	  belang	  bij	  het	  debat	  in	  de	  stad	  in	  hun	  

voordeel	  om	  te	  buigen	  en	  ze	  bevonden	  zich	  ondanks	  hun	  afwezigheid	  in	  een	  relatief	  goede	  

positie	  om	  dat	  te	  bewerkstelligen.	  De	  stadsbevolking	  bleek	  zich	  niet	  gemakkelijk	  te	  laten	  paaien.	  

Zij	  aarzelde	  niet	  te	  laten	  zien	  waar	  wat	  haar	  betreft	  de	  grenzen	  lagen	  van	  de	  politiek	  van	  

zuivering	  en	  het	  stadsbestuur	  zag	  zich	  genoodzaakt	  met	  deze	  grenzen	  rekening	  te	  houden.	  	  

Toch	  lukte	  het	  de	  burgemeesters	  in	  het	  geval	  van	  het	  verzet	  tegen	  de	  Tiende	  Penning	  

zich	  te	  presenteren	  als	  de	  bewaarders	  van	  de	  stedelijke	  gemeenschap.	  De	  alliantie	  tussen	  de	  

autoriteiten	  en	  de	  stadsbevolking	  was	  echter	  niet	  helemaal	  vrijwillig.	  Het	  protest	  onder	  de	  

stadsbevolking	  tegen	  de	  Tiende	  Penning	  was	  in	  1571	  en	  1572	  een	  eigen	  leven	  gaan	  leiden	  en	  de	  

stadsbestuurders	  waren	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  gedwongen	  daarin	  mee	  te	  gaan.	  Onduidelijk	  blijft	  

wat	  de	  precieze	  verhoudingen	  waren	  tussen	  de	  mate	  waarin	  de	  magistraat	  rekening	  moest	  en	  

wilde	  houden	  met	  de	  wensen	  van	  de	  bevolking.	  Wel	  zeker	  is	  dat	  de	  situatie	  sinds	  1568,	  toen	  de	  

burgemeesters	  Stoffel	  Jansz	  ondervroegen	  over	  een	  schijnbaar	  onschuldig	  gerucht	  over	  de	  

gevangenneming	  van	  de	  zonen	  van	  Alva,	  sterk	  was	  veranderd.	  Toen	  was	  het	  ondenkbaar	  dat	  de	  

Amsterdammers	  zonder	  angst	  voor	  vervolging	  de	  wettige	  landvoogd,	  de	  afgezant	  van	  de	  koning,	  

konden	  bespotten	  door	  rituele	  opvoeringen	  en	  symbolisch	  geweld.	  Vanaf	  het	  moment	  dat	  

Willem	  van	  Oranje	  en	  de	  opstandelingen	  hun	  opmars	  in	  Holland	  en	  Zeeland	  begonnen,	  vanaf	  1	  

april	  1572,	  zou	  de	  stadsregering	  nog	  meer	  concessies	  moeten	  doen	  wat	  betreft	  de	  beheersing	  

van	  het	  publieke	  debat.	  In	  1573	  zouden	  velen	  zelfs	  ongestraft	  kunnen	  beweren	  dat	  Alva	  moest	  

worden	  opgehangen,	  doorstoken	  of	  doodgeschoten.183	  	  

	  

                                                 
183	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  28	  oktober	  1573,	  328.	  




