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Hoofdstuk	  4	  
Propaganda	  in	  handschrift.	  Brieven	  en	  liederen	  tijdens	  de	  gewapende	  

strijd	  (1572-1576)	  
	  

In	  augustus	  1572	  leverde	  een	  jongeman	  een	  brief	  van	  Willem	  van	  Oranje	  af	  bij	  het	  huis	  van	  

burgemeester	  Jan	  Claesz	  van	  Hoppen.1	  De	  brief	  was	  gericht	  aan	  de	  magistraat,	  en	  bevatte	  een	  

dringende	  oproep	  aan	  de	  stadsregering	  het	  juk	  van	  Alva	  van	  zich	  af	  te	  werpen.	  Het	  epistel	  

maakte	  deel	  uit	  van	  een	  offensief	  van	  de	  opstandelingen	  in	  het	  voorjaar	  en	  de	  zomer	  van	  1572	  

dat	  zich	  zowel	  op	  het	  slagveld	  als	  op	  papier	  afspeelde.	  Oranje	  en	  andere	  opstandelingen	  (onder	  

wie	  ballingen)	  stuurden	  in	  deze	  periode	  vele	  brieven	  naar	  stadsregeringen	  én	  stadsbewoners	  

met	  oproepen	  zich	  bij	  hen	  aan	  te	  sluiten.	  Direct	  na	  de	  inname	  van	  Den	  Briel	  (tegenwoordig	  

Brielle)	  door	  een	  groep	  watergeuzen	  op	  1	  april	  1572	  zond	  Oranje	  al	  een	  groot	  aantal	  brieven	  

naar	  stadsbestuurders	  en	  inwoners	  van	  de	  steden	  met	  opwekkingen	  om	  in	  opstand	  te	  komen.	  

Ook	  in	  de	  jaren	  na	  1572	  zetten	  de	  opstandelingen	  hun	  pogingen	  terrein	  te	  winnen	  regelmatig	  

kracht	  bij	  met	  brieven.2	  

De	  brieven	  maakten	  samen	  met	  vele	  pamfletten,	  liederen	  en	  prenten	  deel	  uit	  van	  de	  bredere	  

propagandacampagne	  van	  de	  opstandelingen.3	  Naarmate	  Amsterdam	  langer	  standhield	  als	  

katholiek	  bastion	  en	  meer	  steden	  zich	  aansloten	  bij	  de	  opstandelingen,	  werd	  de	  stad	  een	  

belangrijker	  doelwit	  van	  deze	  propagandacampagne.	  In	  de	  propaganda-‐uitingen	  lag	  de	  nadruk	  

op	  de	  uitzonderingspositie	  die	  Amsterdam	  innam	  in	  het	  gewest	  Holland,	  dat	  grotendeels	  in	  

handen	  was	  van	  de	  opstandelingen.	  Het	  stadsbestuur	  van	  Amsterdam	  bleef	  echter	  trouw	  aan	  de	  

koning	  en	  aan	  de	  katholieke	  kerk.	  De	  volhardendheid	  van	  Amsterdam	  had	  verstrekkende	  

gevolgen	  voor	  het	  verloop	  van	  de	  Opstand:	  vanuit	  de	  stad	  kon	  het	  regeringsleger	  diep	  het	  gebied	  

dat	  in	  handen	  was	  van	  de	  opstandelingen	  intrekken	  en	  daardoor	  Haarlem,	  Alkmaar	  en	  Leiden	  

belegeren.4	  Er	  was	  de	  opstandelingen	  dan	  ook	  veel	  aan	  gelegen	  Amsterdam	  aan	  hun	  zijde	  te	  

krijgen.	  	  

De	  opstandelingen	  gebruikten	  voor	  hun	  Amsterdamse	  propagandapogingen	  opvallend	  vaak	  

handgeschreven	  brieven	  en	  liederen.5	  Dat	  verschijnsel	  is	  op	  de	  achtergrond	  geraakt	  doordat	  

historici	  lange	  tijd	  de	  nadruk	  legden	  op	  de	  wijze	  waarop	  de	  opstandelingen	  gedrukte	  media	  als	  

pamfletten,	  prenten	  en	  geuzenliederen	  gebruikten	  om	  groepen	  onder	  de	  bevolking	  te	  

mobiliseren	  en	  te	  beïnvloeden.	  Bekend	  is	  bijvoorbeeld	  dat	  Oranje	  zelf	  in	  deze	  periode	  direct	  

betrokken	  was	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  een	  groot	  aantal	  pamfletten	  en	  geuzenliederen.	  Hij	  en	  

                                                 
1	  ‘Dagverhaal’,	  4	  augustus	  1572,	  f.	  26v.	  
2	  Zie	  de	  paragraaf	  Brieven	  van	  Oranje	  verderop	  in	  dit	  hoofdstuk.	  
3	  Deen,	  'Handwritten	  propaganda',	  212.	  
4	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam,	  7.	  
5	  Zie	  ook:	  Deen,	  'Handwritten	  propaganda'.	  Voor	  de	  definitie	  van	  propaganda:	  Jowett	  en	  O'Donnell,	  Propaganda	  and	  
persuasion,	  3,	  42.	  Vgl.	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  15-‐16;	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  
proefschrift),	  68.	  
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zijn	  literaire	  entourage	  staan	  te	  boek	  als	  begenadigde	  propagandisten.6	  Maar	  in	  Amsterdam	  in	  

de	  periode	  1572-‐1578	  speelden	  deze	  gedrukte	  media	  een	  minder	  grote	  rol	  dan	  teksten	  in	  

handschrift.	  Tegenover	  de	  vele	  keren	  dat	  Wouter	  Jacobsz	  bijvoorbeeld	  in	  zijn	  dagboek	  melding	  

maakte	  van	  handgeschreven	  media,	  staan	  slechts	  twee	  verwijzingen	  naar	  de	  verspreiding	  van	  

gedrukte	  werkjes	  in	  Amsterdam.7	  Ook	  de	  meeste	  liedjes	  waarvan	  zeker	  is	  dat	  ze	  in	  Amsterdam	  

circuleerden,	  waren	  handgeschreven.	  Ongetwijfeld	  kregen	  Amsterdammers	  meer	  drukwerk	  

onder	  ogen	  dan	  Wouter	  Jacobsz	  registreerde.8	  Toch	  doken	  in	  Amsterdam	  beduidend	  minder	  

gedrukte	  publicaties	  met	  een	  duidelijk	  propagandadoel	  op	  dan	  handschriftelijke	  publicaties	  met	  

datzelfde	  oogmerk.	  

Dit	  hoofdstuk	  laat	  zien	  hoe	  de	  opstandelingen	  brieven	  en	  liedjes	  gebruikten	  om	  het	  publieke	  

debat	  in	  Amsterdam	  te	  beïnvloeden.	  De	  strategie	  die	  ze	  daarvoor	  hanteerden	  toont	  dat	  zij	  zeer	  

bewust	  bezig	  waren	  met	  de	  vraag	  hoe	  zij	  de	  Amsterdammers	  op	  de	  meest	  effectieve	  manier	  

konden	  bereiken.	  Zo	  was	  de	  keuze	  voor	  liedjes	  en	  brieven	  ingegeven	  door	  een	  aantal	  praktische	  

en	  inhoudelijke	  voordelen	  voor	  het	  bereiken	  en	  overtuigen	  van	  het	  beoogde	  publiek.	  Deze	  

voordelen	  hielden	  verband	  met	  de	  handschriftelijke	  verschijningsvorm	  van	  de	  twee	  media.9	  Een	  

van	  de	  belangrijkste	  voordelen	  van	  publicatie	  in	  handschrift	  was	  dat	  teksten	  konden	  worden	  

aangepast	  aan	  de	  lokale	  situatie.	  Hun	  flexibiliteit	  en	  kneedbaarheid	  maakte	  dat	  gebruikers	  

intensief	  bij	  de	  media	  waren	  betrokken,	  iets	  dat	  hun	  effectiviteit	  ten	  goede	  kwam.	  	  

De	  doeltreffendheid	  van	  de	  brieven	  en	  liederen	  werd	  nog	  eens	  vergroot	  door	  de	  

betrokkenheid	  van	  de	  Amsterdamse	  ballingen.	  Zij	  schreven	  brieven	  naar	  hun	  voormalige	  

stadsgenoten,	  en	  tenminste	  één	  balling,	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  componeerde	  liederen	  voor	  en	  

over	  Amsterdam.	  Inhoudelijk	  waren	  deze	  ballingenbrieven	  en	  -‐liedjes	  veel	  feller	  van	  toon	  dan	  

die	  van	  de	  opstandelingen,	  die	  hun	  onderhandelingspositie	  niet	  wilden	  verspelen.	  De	  ballingen	  

waren	  daarnaast	  betrokken	  bij	  de	  verspreiding	  van	  brieven	  en	  liedjes.	  Daarvoor	  gebruikten	  ze	  

handig	  de	  bestaande	  correspondentienetwerken	  en	  hun	  kennis	  van	  de	  lokale	  verhoudingen.	  	  

De	  schriftelijke	  aanmoedigingen	  maakten	  onderdeel	  uit	  van	  een	  wijder	  verbreid	  fenomeen	  

waarbij	  correspondentie	  werd	  ingezet	  om	  grotere	  groepen	  mensen	  te	  beïnvloeden.	  Ook	  de	  

katholieke	  autoriteiten	  werkten	  samen	  met	  hun	  trouwe	  onderdanen	  om	  via	  brieven	  invloed	  uit	  

                                                 
6	  Cellarius,	  'Die	  Propagandatätigkeit	  Wilhelms	  von	  Oranien';	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten;	  Horst,	  
De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  615;	  Mout,	  'Het	  intellectuele	  milieu	  van	  Willem	  van	  Oranje';	  Van	  Stipriaan,	  'Words	  at	  war'.	  Zie	  
bijvoorbeeld	  de	  opdrachten	  tot	  het	  schrijven	  en	  verspreiden	  van	  geschriften	  in:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  
nr.	  8017	  (Aan:	  Jacob	  van	  Wesembeke,	  25-‐4-‐1572);	  nr.	  6534	  (Aan:	  Filips	  Marnix	  van	  St.	  Aldegonde,	  1-‐8-‐1573).	  
7	  In	  april	  1575	  schrijft	  hij	  dat	  er	  verschillende	  ‘bouckskens’	  werden	  verspreid	  over	  vredesbesprekingen	  van	  Breda,	  die	  
op	  dat	  moment	  gaande	  waren.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  29	  april	  1575,	  492-‐493.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  17	  juni	  
1576,	  577.	  In	  een	  aantal	  andere	  gevallen	  is	  niet	  duidelijk	  of	  het	  gaat	  om	  een	  gedrukt	  of	  handgeschreven	  geschrift,	  
bijvoorbeeld:	  ibidem,	  30	  maart	  1575,	  485.	  
8	  De	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  vermeldde	  bijvoorbeeld	  de	  handel	  in	  gedrukte	  boekjes	  over	  de	  slag	  bij	  Lepanto	  
(1571).	  ‘Dagverhaal’,	  15	  november	  1571,	  f.	  18-‐18v.	  Ook	  gedrukte	  kopieën	  van	  plakkaten	  en	  ordonnanties	  werden	  
regelmatig	  verspreid.	  Ibidem,	  23	  oktober	  1569,	  f.	  15v.	  In	  maart	  1577	  werd	  in	  Amsterdam	  Eeuwig	  Edict	  gedrukt	  en	  
verspreid	  onder	  de	  gemeente.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  8	  maart	  1577,	  648.	  
9	  Zie	  ook	  de	  Inleiding,	  p.	  17.	  
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te	  oefenen	  op	  het	  publiek	  debat.	  Daarmee	  betrok	  het	  centrale	  gezag	  openlijker	  dan	  ervoor	  een	  

breed	  publiek	  bij	  zijn	  besluitvorming.	  De	  twee	  partijen	  streden	  dus	  openlijk	  en	  met	  inhoudelijke	  

argumenten	  om	  de	  gunst	  van	  de	  stadsbevolking,	  dat	  hierdoor	  een	  doorslaggevende	  rol	  in	  het	  

conflict	  kreeg	  toebedeeld.	  	  

Toch	  was	  er	  een	  belangrijk	  verschil:	  de	  opstandelingen	  zetten	  brieven	  en	  liedjes	  op	  grotere	  

schaal	  in.	  Daarnaast	  resoneerde	  de	  inhoud	  van	  de	  media	  in	  andere	  propaganda-‐uitingen	  zoals	  

pamfletten,	  wat	  ze	  meer	  zeggingskracht	  gaf.	  De	  lokale	  brieven	  en	  liedjes	  functioneerden	  als	  

verlengstuk	  van	  de	  bredere	  propagandacampagne.	  Zo	  lag	  de	  nadruk	  in	  de	  lokaal	  gerichte	  media	  

op	  de	  uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam	  binnen	  Holland,	  en	  de	  noodzaak	  van	  eendracht	  

binnen	  het	  gewest.	  Die	  boodschap	  van	  eendracht	  stond	  ook	  centraal	  in	  de	  landelijke	  campagne.	  

De	  burgemeesters	  stonden	  machteloos	  tegen	  de	  verspreiding	  van	  deze	  handschriftelijke	  

propaganda	  en	  tegen	  de	  invloed	  van	  de	  ballingen,	  al	  trachtten	  zij	  wanhopig	  deze	  ontwikkeling	  

tegen	  te	  gaan.	  	  

	  

Media-infrastructuur:	  ballingen	  en	  brieven	  

	  
Voor	  Oranje	  en	  de	  opstandelingen	  was	  de	  steun	  van	  de	  bevolking	  onontbeerlijk.	  Juist	  brieven	  

waren	  geschikt	  om	  de	  bevolking	  in	  deze	  periode	  te	  mobiliseren:	  ze	  konden	  de	  pogingen	  tot	  

censuur	  en	  beheersing	  van	  het	  publieke	  debat	  ontduiken.	  Dat	  ondervond	  de	  Amsterdamse	  

magistraat	  aan	  den	  lijve.	  Hij	  kon	  de	  infrastructuur	  niet	  beteugelen	  op	  het	  moment	  dat	  dit	  meer	  

dan	  ooit	  van	  belang	  was.	  De	  ene	  na	  de	  andere	  stad	  koos	  in	  de	  zomermaanden	  al	  dan	  niet	  

vrijwillig	  partij	  voor	  Oranje.	  De	  angst	  was	  groot	  bij	  de	  magistraat	  dat	  Amsterdam	  hetzelfde	  lot	  

zou	  ondergaan.	  In	  augustus	  1572	  trok	  de	  heer	  van	  Lumey	  inderdaad	  met	  een	  aantal	  vendels	  

soldaten	  naar	  Amsterdam.	  Maar	  de	  verwachte	  steun	  vanuit	  de	  stad	  bleef	  uit,	  en	  de	  

opstandelingen	  dropen	  na	  een	  week	  af.10	  Dat	  er	  geen	  hulp	  van	  binnenuit	  kwam,	  zoals	  in	  veel	  

andere	  steden,	  was	  deels	  het	  gevolg	  van	  de	  succesvolle	  pogingen	  van	  de	  stadsregering	  de	  

terugkeer	  van	  ballingen	  tegen	  te	  houden.	  Na	  het	  algemeen	  pardon	  van	  1570	  had	  de	  

Amsterdamse	  magistraat	  een	  uitzonderingspositie	  bedongen:	  hij	  mocht	  de	  meeste	  calvinistische	  

ballingen	  de	  toegang	  weigeren.	  In	  andere	  steden	  speelden	  teruggekeerde	  ballingen	  juist	  een	  

belangrijke	  rol	  bij	  de	  overgang	  van	  de	  steden	  naar	  de	  opstandelingen.11	  

De	  besluitvorming	  in	  deze	  en	  de	  hiernavolgende	  periode	  wekt	  de	  indruk	  dat	  de	  stad	  

hermetisch	  afgesloten	  was.12	  Net	  als	  in	  de	  voorgaande	  periode	  spitsten	  de	  maatregelen	  zich	  toe	  

                                                 
10	  Voor	  een	  verslag	  van	  de	  belegering:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  54-‐57.	  
11	  Janssen,	  'Exiles	  and	  the	  politics	  of	  reintegration',	  41;	  Van	  Nierop,	  Het	  foute	  Amsterdam,	  14-‐15;	  Ter	  Gouw,	  
Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  125-‐126.	  
12	  Keurboek	  G,	  12	  april	  1572,	  f.	  59v-‐61;	  4	  juni	  1572;	  f.	  63v-‐64;	  21	  juni	  1572,	  f.	  64-‐65;	  26	  juni	  1572,	  f.	  65v-‐66v;	  1	  juli	  
1572,	  f.	  66v-‐67;	  8	  juli	  1572,	  f.	  67-‐67v;	  10	  juli	  1572,	  f.	  67v-‐69;	  17	  juli	  1572,	  f.	  69-‐70;	  31	  december	  1572,	  f.	  83-‐84.	  Zie	  
verder:	  idibem,	  17	  april	  1573,	  f.	  89-‐89v;	  8	  januari	  1575,	  f.	  112v-‐113v.	  	  
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op	  communicatie	  met	  de	  opstandelingen	  en	  in	  het	  bijzonder	  met	  de	  Amsterdamse	  ballingen.	  

Contact	  met	  deze	  en	  andere	  ballingen	  was	  al	  vanaf	  mei	  1572	  door	  het	  Hof	  van	  Holland	  streng	  

verboden.	  Ook	  op	  correspondentie	  en	  handel	  met	  de	  opstandige	  steden	  kwam	  een	  verbod.13	  Veel	  

ballingen	  keerden	  in	  deze	  periode	  terug	  uit	  Emden	  en	  andere	  steden	  om	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  

het	  opstandelingenleger.	  Anderen	  wachtten	  in	  Enkhuizen,	  Delft	  en	  Hoorn,	  steden	  die	  in	  handen	  

waren	  van	  de	  opstandelingen,	  op	  de	  overgave	  of	  inname	  van	  Amsterdam.14	  Een	  grotere	  uittocht	  

zou	  volgen	  op	  het	  plakkaat	  van	  Oranje	  van	  begin	  1574,	  waarin	  hij	  alle	  ballingen	  opriep	  terug	  te	  

keren	  naar	  de	  Nederlanden.15	  In	  die	  periode	  ging	  het	  verhaal	  in	  Amsterdam	  dat	  kort	  ervoor	  in	  

Enkhuizen	  wel	  veertig	  schepen	  met	  ballingen	  uit	  Emden	  waren	  aangekomen.16	  	  

De	  mogelijkheid	  dat	  de	  Amsterdammers	  ‘converseerden’	  met	  de	  opstandelingen	  en	  

ballingen	  baarde	  de	  burgemeesters	  veel	  zorgen.	  Stadsbewoners	  mochten	  de	  stad	  alleen	  uit	  als	  zij	  

daarvoor	  uitdrukkelijke	  toestemming	  hadden	  van	  de	  burgemeesters.	  Bij	  terugkomst	  dienden	  zij	  

te	  bewijzen	  waar	  ze	  waren	  geweest.17	  De	  controle	  op	  naleving	  van	  deze	  verboden	  was	  streng.	  

Velen	  die	  terugkeerden	  van	  een	  reis	  of	  verblijf	  buiten	  de	  stad	  werden	  gearresteerd	  op	  

verdenking	  van	  contacten	  met	  de	  vijand.18	  Andersom	  mochten	  in	  de	  geuzensteden	  geen	  brieven	  

uit	  de	  katholieke	  gebieden	  worden	  ontvangen.19	  Herhaaldelijk	  zette	  de	  stadsregering	  mensen	  de	  

stad	  uit	  van	  wie	  zij	  vermoedde	  dat	  ze	  sympathiseerden	  met	  de	  opstandelingen.20	  Ook	  toonden	  

de	  burgemeesters	  zich	  geïnteresseerd	  in	  de	  wederwaardigheden	  van	  de	  opstandelingen	  en	  

ballingen.	  Personen	  die	  iets	  konden	  weten	  over	  de	  bezigheden	  van	  de	  voormalige	  

stadsbewoners	  werden	  daarover	  grondig	  ondervraagd.21	  

Ondanks	  deze	  maatregelen	  lukte	  het	  de	  stadsregering	  niet	  om	  alle	  ongewenste	  personen	  en	  

informatie	  buiten	  te	  houden.	  Sommige	  ballingen	  waagden	  zich	  dichtbij	  en	  zelfs	  in	  de	  stad.	  Zo	  

deed	  de	  magistraat	  in	  mei	  1572	  een	  resolutie	  uitgaan	  waarin	  alle	  Amsterdammers	  werden	  

opgeroepen	  te	  zoeken	  naar	  Pieter	  van	  Duyeren	  en	  enkele	  andere	  ballingen.	  Zij	  werden	  niet	  

gevonden.22	  In	  juni	  1572	  was	  er	  zelfs	  sprake	  van	  dat	  de	  geuzen	  wapens	  kochten	  in	  Amsterdam.23	  

                                                 
13	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  31	  december	  1572,	  114.	  
14	  Janssen,	  'Exiles	  and	  the	  politics	  of	  reintegration',	  41-‐42.	  Pieter	  Jacobsz	  Schaep	  bevond	  zich	  bijvoorbeeld	  in	  Edam	  in	  
1574,	  waar	  hij	  stierf,	  zie	  Hoofdstuk	  2,	  p.	  86.	  Een	  aantal	  ballingen	  woonde	  in	  1574	  in	  Rotterdam:	  zie	  noot	  86.	  Willem	  
Bardes	  of	  Baerdesen,	  de	  zoon	  van	  Willem	  Dircksz	  Bardes,	  schreef	  in	  1576	  een	  brief	  aan	  de	  Amsterdamse	  
stadsregering	  vanuit	  Alkmaar,	  zie	  noot	  88.	  
15	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  193.	  	  
16	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  20	  mei	  1574,	  406.	  
17	  Keurboek	  G,	  3	  september	  1572,	  f.	  77v.	  
18	  Zie	  bijvoorbeeld	  Pieter	  Luytgens,	  Justitieboek	  568,	  f.	  139v;	  Pieter	  Jansz,	  ibidem,	  f.	  139;	  Gijsbert	  Jacobsz,	  ibidem,	  f.	  
145;	  Cornelis,	  zoon	  van	  Marten	  Fransz,	  ibidem,	  f.	  144v-‐145.	  	  
19	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  1	  april	  1573,	  219.	  	  
20	  Eind	  juni	  1575	  werd	  een	  aantal	  mensen	  de	  stad	  uit	  gezet	  ‘die	  men	  meenden	  wat	  goes	  te	  sijn’.	  Ibidem,	  30	  juni	  1575,	  
508.	  De	  zoon	  van	  Pieter	  Bicker	  werd	  tijdelijk	  de	  toegang	  tot	  de	  stad	  ontzegd	  om	  dezelfde	  reden:	  Res.	  Vr.,	  6	  juni	  1575,	  f.	  
4v;	  16	  juli	  1575,	  f.	  6v.	  Hierover	  ook:	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  31	  juli	  1575,	  516.	  	  
21	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  verhoren	  van:	  Luduwe	  Jansdr,	  Confessieboek	  274,	  f.	  25-‐26;	  Lijsbeth	  Harmansdr,	  ibidem,	  f.	  34;	  
Cornelis	  Fransz	  van	  Neck,	  ibidem,	  f.	  47-‐47v;	  Ael	  Jacobsdr,	  ibidem,	  f.	  53-‐53v;	  Burchman	  Cornelisz,	  ibidem,	  f.	  58-‐59v;	  Jan	  
Jansz	  alias	  den	  dicken	  Hans,	  ibidem,	  71v-‐72;	  Aecht	  Jansdr,	  ibidem,	  f.	  75v.	  
22	  Keurboek	  G,	  6	  mei	  1572,	  f.	  62.	  Hierover	  ook:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  97.	  
23	  Keurboek	  G,	  21	  juni	  1572,	  f.	  64-‐65.	  
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Op	  sommige	  praktische	  omstandigheden	  had	  het	  stadsbestuur	  simpelweg	  geen	  invloed.	  In	  de	  

winter	  van	  1572-‐1573	  werd	  de	  controle	  op	  wie	  de	  stad	  binnenkwam	  bemoeilijkt	  doordat	  het	  IJ	  

en	  de	  Amstel	  waren	  dichtgevroren.24	  Dat	  de	  strenge	  regels	  voor	  in-‐	  en	  uitvoer	  niet	  houdbaar	  

waren,	  bleek	  uit	  het	  feit	  dat	  in	  augustus	  1575	  een	  groep	  rebellen	  de	  stad	  kon	  binnenkomen,	  

verstopt	  in	  turfschepen.	  De	  aanslag	  werd	  verijdeld,	  en	  direct	  verscherpte	  de	  stadsregering	  weer	  

het	  toegangsbeleid.25	  	  

Brieven	  

Net	  als	  personen	  konden	  nieuws	  en	  meningen	  de	  stad	  binnen	  blijven	  komen,	  mondeling	  maar	  

voor	  een	  groot	  deel	  ook	  per	  brief.	  Voor	  het	  voortzetten	  van	  de	  handel	  en	  het	  bestuur	  was	  

correspondentie	  onmisbaar.	  Ook	  vluchtelingen	  en	  anderen	  die	  door	  de	  omstandigheden	  van	  hun	  

familie	  of	  vrienden	  waren	  gescheiden,	  gebruikten	  brieven	  om	  elkaar	  op	  de	  hoogte	  te	  houden.26	  

Zo	  hielden	  de	  katholieke	  geestelijken	  die	  door	  de	  Opstand	  op	  drift	  waren	  geraakt	  intensief	  

contact	  met	  elkaar	  per	  brief.27	  	  

Mensen	  toonden	  zich	  inventief	  in	  het	  vinden	  van	  manieren	  om	  brieven	  te	  verzenden	  en	  de	  

stad	  binnen	  te	  smokkelen.	  Wouter	  Jacobsz	  schreef	  met	  grote	  vanzelfsprekendheid	  over	  de	  

brieven	  die	  uit	  de	  diverse	  geuzensteden	  naar	  Amsterdam	  werden	  gestuurd.28	  Een	  zekere	  Jan	  

Claes	  die	  in	  september	  1573	  gevangen	  zat	  in	  Amsterdam,	  vertelde	  dat	  de	  opstandelingenleiders	  

dagelijks	  brieven	  en	  tijdingen	  kregen	  vanuit	  de	  stad	  in	  de	  periode	  dat	  zij	  de	  stad	  belegerden.29	  

Via	  legale	  en	  illegale	  bodediensten	  die	  Amsterdam,	  Emden	  en	  Antwerpen	  met	  elkaar	  verbonden,	  

maar	  ook	  via	  bestaande	  handelscontacten	  konden	  brieven	  de	  stad	  binnenkomen.	  Zo	  bleef	  

nieuws	  via	  boden	  de	  stad	  binnensijpelen.30	  Dat	  Amsterdam	  een	  knooppunt	  bleef	  van	  informatie	  

en	  nieuws	  blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  een	  veertiental	  nieuwsbrieven	  aan	  het	  handelshuis	  Fugger	  dat	  

in	  de	  periode	  1572-‐1573	  vanuit	  Amsterdam	  werd	  verstuurd.31	  	  

                                                 
24	  Keurboek	  G,	  29	  november	  1572,	  f.	  80v-‐81.	  
25	  Res.	  Vr.,	  23	  augustus	  1575,	  f.	  8v;	  Keurboek	  G,	  27	  augustus	  1575,	  f.	  118-‐118v.	  Meer	  over	  de	  aanslag:	  Hoofdstuk	  5,	  p.	  
158.	  
26	  De	  verhoren	  van	  drie	  vrouwen	  in	  juni	  1573	  lijken	  te	  wijzen	  op	  het	  bestaan	  van	  een	  koeriersdienst	  naar	  de	  
opstandige	  steden.	  Confessieboek	  274,	  f.	  60v-‐62.	  De	  vrouwen	  werden	  overigens	  na	  ondervraging	  weer	  vrij	  gelaten.	  
27	  Wouter	  Jacobsz	  correspondeerde	  bijvoorbeeld	  druk	  met	  de	  prior	  van	  Sion	  en	  veel	  geestelijken	  die	  vanuit	  zijn	  
voormalige	  klooster	  in	  Gouda	  over	  de	  Nederlanden	  waren	  verspreid.	  Zie	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  
maart	  1573,	  209;	  2	  april	  1573,	  219-‐220;	  4	  april	  1573,	  223;	  4	  mei	  1573,	  246;	  9	  oktober	  1574;	  5	  augustus	  1573,	  285;	  18	  
september	  1573,	  308;	  3	  januari	  1574,	  357;	  5	  april	  1575,	  486;	  2	  mei	  1575,	  493,	  en	  passim.	  
28	  Op	  20	  februari	  1575	  kwamen	  volgens	  Wouter	  Jacobsz	  brieven	  uit	  Rotterdam,	  Dordrecht	  en	  andere	  geuzensteden	  
waarin	  stond	  dat	  daar	  ‘groetelick	  gehoept	  werden	  op	  pays	  ende	  accort’.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  20	  
februari	  1575,	  474.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  15	  mei	  1575,	  497.	  
29	  Confessieboek	  274,	  f.	  75-‐75v.	  
30	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  18	  april	  1577,	  657;	  12	  april	  1576,	  568;	  15	  november	  1572,	  62-‐63;	  7	  juli	  1574,	  
421.	  Zie	  over	  de	  illegale	  bodediensten	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  98.	  
31	  Österreichische	  Nationalbibliothek,	  Handschriftensammlung,	  Cod.	  8949.	  In	  deze	  band	  bevindt	  zich	  één	  nieuwsbrief	  
uit	  1568.	  Twee	  brieven	  dateren	  uit	  november	  en	  december	  1572,	  de	  overige	  twaalf	  zijn	  in	  1573	  gedateerd.	  De	  
collectie	  van	  de	  Fuggers	  bestaat	  uit	  vele	  duizenden	  nieuwsbrieven	  uit	  de	  periode	  1568-‐1602.	  Over	  deze	  collectie	  ook:	  
Barbaric,	  'Handwritten	  newsletters',	  74-‐75.	  	  
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Brieven	  hadden	  het	  voordeel	  dat	  ze	  gemakkelijk	  aan	  de	  aandacht	  ontsnapten	  en	  de	  

censuurmaatregelen	  beter	  konden	  omzeilen.	  Het	  censuurbeleid	  van	  de	  centrale	  en	  lokale	  

autoriteiten	  richtte	  zich	  officieel	  op	  alle	  soorten	  dissidente	  uitingen	  -‐	  mondeling,	  

handgeschreven	  of	  gedrukt.	  De	  burgemeesters	  verboden	  het	  maken,	  verspreiden	  en	  bezitten	  van	  

liedjes,	  pamfletten	  en	  gedichten.32	  In	  de	  praktijk	  kon	  het	  stadsbestuur	  vooral	  de	  activiteiten	  van	  

de	  gevestigde	  en	  georganiseerde	  boekdrukkers	  en	  boekverkopers	  controleren.	  In	  de	  stad	  

bevond	  zich	  in	  deze	  periode	  slechts	  een	  klein	  aantal	  drukkers	  en	  handelaren,	  en	  door	  hun	  

herkenbaarheid	  moeten	  zij	  een	  gemakkelijk	  doelwit	  zijn	  geweest	  voor	  censuurmaatregelen.33	  

Handschriftelijke	  publicatie	  floreerde	  daarentegen	  in	  perioden	  dat	  de	  censuur	  van	  drukwerk	  

strenger	  werd.34	  Schrijfwaren	  waren	  gemakkelijker	  te	  verkrijgen	  en	  te	  verstoppen	  dan	  een	  

drukpers,	  en	  het	  bezit	  ervan	  was	  beter	  te	  verklaren.	  Brieven	  met	  een	  gezagsondermijnende	  

inhoud	  maar	  ook	  andere	  geschriften	  zoals	  nieuwsbrieven	  leken	  op	  het	  eerste	  gezicht	  op	  gewone	  

correspondentie	  en	  ontsnapten	  daardoor	  gemakkelijk	  aan	  de	  aandacht.35	  Daarnaast	  waren	  

brieven	  gemakkelijk	  te	  verstoppen	  in	  kleding	  of	  goederen.	  Boeren	  kwamen	  dagelijks	  de	  stad	  

binnen,	  en	  zij	  konden	  brieven	  meenemen,	  net	  als	  reizigers	  en	  vluchtelingen.36	  Hoewel	  de	  schout	  

regelmatig	  mensen	  oppakte	  die	  ervan	  werden	  verdacht	  brieven	  te	  smokkelen	  vanuit	  de	  door	  

Oranje	  ingenomen	  gebieden,	  leidde	  dit	  vrijwel	  nooit	  tot	  een	  veroordeling.37	  Deze	  praktische	  

voordelen	  van	  correspondentie	  brachten	  Oranje	  er	  mede	  toe	  de	  steden	  vanaf	  1572	  te	  

bombarderen	  met	  brieven.	  

	  

Brieven	  van	  Oranje	  

	  

Direct	  nadat	  het	  offensief	  van	  de	  opstandelingen	  van	  start	  was	  gegaan,	  in	  het	  voorjaar	  van	  1572,	  

stuurde	  Willem	  van	  Oranje	  talrijke	  brieven	  naar	  steden	  in	  Holland,	  Utrecht	  en	  Zeeland.	  De	  

brieven	  bevatten	  aanmaningen	  om	  de	  kant	  van	  de	  opstandelingen	  te	  kiezen	  en	  waren	  gericht	  

                                                 
32	  Keurboek	  G,	  5	  maart	  1574,	  f.	  105-‐105v.	  Tipgevers	  werd	  een	  beloning	  van	  26	  gulden	  in	  het	  vooruitzicht	  gesteld.	  	  
33	  Hendrick	  Aelbertsz	  (boekdrukker)	  was	  tot	  zijn	  dood	  in	  1574	  werkzaam	  in	  Amsterdam.	  Moes,	  De	  Amsterdamsche	  
boekdrukkers	  1,	  235-‐236.	  Verder	  waren	  Willem	  Jacobsz	  (boekdrukker)	  Pieter	  Pietersz	  Swertkens	  (boekhandelaar)	  en	  
Harmen	  Jansz	  Muller	  (boekdrukker)	  actief	  in	  deze	  periode.	  Over	  Willem	  Jacobsz:	  ibidem,	  239-‐258.	  Over	  Harmen	  Jansz	  
Muller:	  ibidem,	  285-‐337.	  De	  familie	  van	  Claes	  Jansz	  (boekhandelaar)	  hield	  wellicht	  de	  zaak	  draaiende	  nadat	  hij	  in	  
1568	  bij	  verstek	  werd	  verbannen.	  De	  Roever,	  'Amsterdamsche	  boekdrukkers',	  243-‐244.	  Jan	  Pietersz	  had	  in	  ieder	  
geval	  tot	  1575	  twee	  kramen	  in	  gebruik.	  Zie	  Inleiding,	  p.	  13.	  
34	  Atherton,	  '"The	  itch	  grown	  a	  disease"',	  40;	  Baron,	  'The	  guises	  of	  dissemination',	  42.	  
35	  Baron,	  'The	  guises	  of	  dissemination',	  47.	  Zie	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  van	  de	  balling	  Jan	  Jansz	  Beverloo	  die	  in	  1570	  aan	  
zijn	  achtergebleven	  vrouw	  en	  zwager	  in	  Steenbergen	  brieven	  schreef	  met	  daarin	  instructies	  hoe	  zij	  in	  het	  geheim	  
contact	  konden	  onderhouden.	  Hierover:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  98.	  	  
36	  In	  1573	  stopte	  een	  ‘lantman’	  drie	  kopieën	  van	  een	  brief	  van	  de	  ‘inwoners	  van	  de	  Staten	  van	  Holland’	  in	  de	  handen	  
van	  een	  zekere	  Gherrit	  Burgertsz,	  zo	  staat	  aangetekend	  op	  de	  brief	  zelf.	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  53	  (Burgers	  en	  
inwoners	  van	  Holland	  aan	  burgers	  en	  inwoners	  van	  Amsterdam,	  ?-‐10-‐1573).	  
37	  Gryetgen	  Pietersdr	  werd	  in	  augustus	  1572	  aangehouden	  met	  brieven	  in	  haar	  bezit,	  maar	  zij	  beweerde	  deze	  langs	  de	  
weg	  te	  hebben	  gevonden:	  Confessieboek	  274,	  f.	  21v.	  Zie	  verder:	  Goesen	  Willemsz,	  ibidem,	  f.	  9,	  11;	  Adriaen	  Jacobsz,	  
ibidem,	  f.	  21-‐21v;	  Maritge	  Jansdr,	  ibidem,	  f.	  54;	  Lijsbeth	  Harmansdr,	  Neel	  Heyndricksdr,	  Trijn	  Thonisdr,	  ibidem,	  f.	  60v-‐
62;	  Pieter,	  zoon	  van	  Jan	  Pietersz,	  ibidem,	  f.	  66v-‐67;	  Dirck	  Heyndricksz,	  ibidem,	  f.	  70;	  Cornelis	  Christaensz,	  ibidem,	  f.	  
173v-‐174;	  Pieter	  Willemsz,	  ibidem,	  f.	  127.	  	  
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aan	  zowel	  de	  stedelijke	  autoriteiten	  als	  de	  ‘borghers	  ende	  andere	  ghoede	  inwoonderen	  der	  

stede’.38	  Daarmee	  betrokken	  de	  opstandelingen	  op	  ongekende	  schaal	  	  en	  doelbewust	  een	  grote	  

groep	  mensen	  bij	  de	  politieke	  beslissing	  tot	  overgave.	  Een	  tweede	  offensief	  volgde	  in	  augustus	  

van	  dat	  jaar.39	  Ook	  in	  de	  jaren	  na	  1572	  bleven	  Oranje	  en	  de	  opstandelingen	  brieven	  sturen	  om	  de	  

inwoners	  van	  steden	  en	  Staten	  te	  overtuigen	  hun	  zijde	  te	  kiezen.40	  Zo	  volgde	  tijdens	  en	  na	  de	  

onderhandelingen	  voor	  de	  Pacificatie	  van	  Gent,	  eind	  1576,	  een	  aantal	  oproepen	  aan	  Staten	  en	  

steden.41	  Niet	  alleen	  de	  tegenpartij	  ontving	  overigens	  opwekkingsbrieven.	  Oranje	  richtte	  

herhaaldelijk	  aanmaningen	  aan	  steden	  die	  al	  in	  zijn	  macht	  waren,	  om	  hun	  een	  hart	  onder	  de	  

riem	  te	  steken	  en	  te	  vermanen	  stand	  te	  houden.	  Soms	  werden	  deze	  in	  het	  openbaar	  

voorgelezen.42	  Ook	  de	  stadsbestuurders	  van	  opstandige	  steden	  stuurden	  brieven	  aan	  hun	  

ambtsgenoten	  van	  loyale	  steden,	  soms	  in	  opdracht	  van	  Oranje.43	  	  

	   Oranje	  had	  het	  instrument	  van	  de	  opwekkingsbrief	  overigens	  al	  eerder	  gebruikt.	  In	  1570	  

had	  hij	  door	  Jacob	  van	  Wesembeke,	  voormalig	  pensionaris	  van	  Antwerpen	  en	  publicist,	  twee	  

opwekkingen	  laten	  schrijven	  en	  verspreiden.44	  Van	  Wesembeke	  reisde	  toen	  door	  de	  

                                                 
38	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  4677	  (Aan:	  inwoners	  en	  magistraat	  van	  Gouda,	  22-‐4-‐1572);	  nr.	  6962	  (Aan:	  
magistraat	  van	  Middelburg,	  1-‐5-‐1572);	  nr.	  5293	  (Aan:	  magistraat	  van	  Veere,	  1-‐5-‐1572);	  nr.	  7608	  (Aan:	  magistraat	  en	  
inwoners	  van	  Enkhuizen,	  5-‐5-‐1572).	  Deze	  brief	  is	  bewaard	  als	  bijlage	  van	  een	  brief	  van	  Bossu	  aan	  Alva,	  en	  is	  dus	  
onderschept.	  Vier	  identieke	  brieven	  werden	  op	  20	  april	  naar	  Zwolle,	  Kampen,	  Tiel	  en	  Harderwijk	  gestuurd:	  Ibidem,	  
nr.	  11407	  (Aan:	  dekens,	  edellieden,	  gemeente,	  schutters	  van	  Zwolle,	  20-‐5-‐1572);	  nr.	  3809	  (Aan:	  magistraat	  van	  
Kampen,	  20-‐5-‐1572);	  nr.	  9655	  (Aan:	  burgemeesters,	  raad,	  edelen,	  overlieden,	  schutterij	  en	  inwoners	  van	  Tiel,	  20-‐5-‐
1572);	  nr.	  6963	  (Aan:	  magistraat	  van	  Harderwijk,	  20-‐5-‐1572).	  In	  een	  brief	  aan	  twee	  sympathisanten	  in	  Dordrecht	  
maakte	  Oranje	  gewag	  van	  een	  aantal	  eerder	  gestuurde	  brieven.	  Deze	  zijn	  niet	  overgeleverd.	  Ibidem,	  nr.	  10304	  (Aan:	  
Adriaen	  van	  Bleijenburch	  en	  Cornelis	  van	  Beveren,	  16-‐5-‐1572).	  Oranje	  doelde	  waarschijnlijk	  op	  een	  opwekkingsbrief	  
die	  op	  2	  mei	  vanuit	  het	  geusgezinde	  Vlissingen	  aan	  de	  magistraat	  van	  Dordrecht	  was	  gestuurd.	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  
opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  20-‐21,	  de	  brief	  zelf:	  l-‐liii.	  Dezelfde	  brief	  werd	  naar	  Den	  Bosch	  gestuurd.	  In	  juni	  1572	  
ging	  nog	  een	  brief	  rond,	  waarvan	  alleen	  de	  kopie	  voor	  Gouda	  bewaard	  is	  gebleven:	  Ibidem,	  nr.	  10438	  (Aan:	  gilden,	  
inwoners,	  magistraat	  en	  schutters	  van	  Gouda,	  8-‐6-‐1572).	  
39	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  3810	  (Aan:	  magistraat	  van	  Kampen,	  3-‐8-‐1572);	  nr.	  10755	  (Aan:	  inwoners	  en	  
magistraat	  van	  Amersfoort,	  6-‐8-‐1572);	  nr.	  5377	  (Aan:	  magistraat	  van	  Zwolle,	  6-‐8-‐1572);	  nr.	  6967	  (Aan:	  inwoners	  en	  
magistraat	  van	  Dendermonde,	  1-‐9-‐1572);	  Zwolle	  kreeg	  ook	  in	  juli	  een	  brief	  van	  Oranje:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  
opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  xcv-‐xcvi.	  
40	  Oranje	  greep	  de	  muiterij	  van	  de	  Spanjaarden	  in	  Vlissingen	  aan	  om	  een	  campagne	  met	  brieven	  te	  beginnen.	  Geurts,	  
De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  56-‐57.	  In	  1573,	  tijdens	  het	  beleg	  van	  Middelburg	  (1572-‐1574)	  stuurde	  
Oranje	  minstens	  drie	  brieven	  aan	  inwoners	  en	  stadsbestuur	  met	  opwekkingen:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  
10121	  (Aan:	  inwoners	  van	  Middelburg,	  25-‐2-‐1572);	  nr.	  3372	  (Aan:	  magistraat	  van	  Middelburg,	  13-‐6-‐1573);	  nr.	  3381	  
(Aan:	  magistraat	  van	  Middelburg,	  6-‐7-‐1573).	  Zie	  ook:	  ibidem,	  nr.	  3413	  (Aan:	  ingezetenen	  en	  magistraat	  van	  ’s	  
Hertogenbosch,	  1-‐9-‐1573).	  
41	  Ibidem,	  nr.	  10068	  (Aan:	  Staten	  van	  Brabant,	  2-‐9-‐1576);	  nr.	  5453	  (Aan:	  Staten	  van	  Gelderland,	  7-‐10-‐1576).	  Voor	  
brieven	  uit	  deze	  periode	  aan	  Amsterdam:	  zie	  hieronder,	  p.	  118-‐120.	  
42	  Opwekkingen	  om	  stand	  te	  houden:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  9787	  (Aan:	  inwoners,	  kapiteins	  en	  
magistraat	  van	  Vlissingen,	  7-‐5-‐1572);	  nr.	  9089	  (Aan:	  Staten	  van	  Holland,	  tussen	  5-‐3-‐1574	  en	  14-‐4-‐1574);	  nr.	  2075	  
(Aan:	  magistraat	  van	  Zierikzee,	  18-‐10-‐1975);	  nr.	  2083	  (Aan:	  burgerij	  van	  Zierikzee,	  26-‐10-‐1575).	  De	  brief	  van	  Boisot	  
waarin	  deze	  melding	  maakt	  van	  het	  ontzet	  van	  Leiden	  werd	  in	  Delft	  na	  de	  preek	  voorgelezen	  aan	  de	  gemeente:	  Van	  
Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  191.	  
43	  Zie	  bijvoorbeeld	  een	  brief	  aan	  de	  steden	  in	  het	  Noorderkwartier:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  9319	  (Aan:	  
magistraten	  van	  de	  steden	  in	  het	  Noorderkwartier,	  23-‐2-‐1574).	  Oranje	  spoorde	  de	  magistraten	  aan	  om	  er	  alles	  aan	  te	  
doen	  om	  Amsterdam	  over	  te	  halen	  hun	  kant	  te	  laten	  kiezen.	  De	  magistraat	  van	  Veere	  schreef	  eind	  juli	  een	  brief	  aan	  de	  
‘gansche	  gemeente’	  van	  Zierikzee	  met	  een	  oproep	  tot	  overgave.	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-
1575,	  xlii.	  Een	  andere	  brief	  van	  de	  stadsregering	  van	  Veere	  aan	  die	  van	  Vlissingen:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  
tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  xliv.	  
44	  De	  eerste	  proclamatie:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  10474	  (Aan:	  inwoners	  van	  de	  Nederlanden,	  22-‐04-‐
1570).	  De	  tweede	  proclamatie	  werd	  verspreid	  in	  de	  aanloop	  naar	  de	  voorgenomen	  (maar	  niet	  uitgevoerde)	  aanval	  op	  
een	  aantal	  steden	  in	  het	  Noorderkwartier	  in	  het	  najaar	  van	  1570:	  ibidem,	  nr.	  10333	  (Aan:	  Inwoners	  van	  de	  
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Nederlanden	  om	  geld	  en	  steunbetuigingen	  in	  te	  zamelen	  onder	  sympathisanten.	  Vermoedelijk	  

toonde	  Wesembeke	  de	  brieven	  aan	  degenen	  die	  hij	  op	  zijn	  reizen	  ontmoette.	  Die	  personen	  

konden	  afschriften	  maken	  en	  de	  brief	  verder	  verspreiden.45	  De	  oproepen	  waren	  ondertekend	  

door	  Oranje	  en	  gericht	  aan	  alle	  inwoners	  van	  de	  Nederlanden.	  Inhoudelijk	  kwamen	  ze	  overeen	  

met	  gedrukte	  pamfletten	  die	  in	  deze	  periode	  werden	  verspreid.	  Beide	  waren	  erop	  gericht	  meer	  

steun	  te	  verwerven	  onder	  de	  inwoners	  van	  de	  steden.	  Na	  zijn	  mislukte	  veldtocht	  in	  1568	  was	  

Oranje	  ervan	  overtuigd	  geraakt	  dat	  die	  steun	  noodzakelijk	  was	  voor	  het	  welslagen	  van	  een	  

toekomstige	  gewapende	  campagne.46	  Ook	  vlak	  voor	  de	  start	  van	  de	  gewapende	  strijd,	  in	  januari	  

1572,	  richtte	  Oranje	  een	  brief	  aan	  de	  gehele	  bevolking	  van	  de	  Nederlanden.47	  

	   Deze	  opwekkingen	  pasten	  binnen	  een	  bestaande	  gewoonte	  om	  teksten	  als	  

nieuwsbrieven,	  gedichten,	  liederen	  maar	  ook	  afschriften	  van	  officiële	  publicaties	  onder	  

gelijkgestemde	  personen	  te	  laten	  circuleren	  om	  zo	  de	  banden	  tussen	  die	  individuen	  te	  

versterken,	  als	  sociaal	  bindmiddel.48	  Zo	  gebruikten	  de	  Franse	  Hugenoten	  en	  de	  katholieke	  

minderheid	  in	  het	  Engeland	  van	  Elizabeth	  correspondentie	  om	  de	  banden	  van	  hun	  ‘scribal	  

network’	  te	  verstevigen.49	  Ook	  Oranje	  maakte	  deel	  uit	  van	  zo’n	  ‘scribal	  community’,	  die	  weer	  

deels	  overlapte	  met	  het	  netwerk	  van	  de	  protestantse	  (ballingen)gemeenschap.	  Via	  de	  

uitwisseling	  van	  handgeschreven	  teksten	  onderhielden	  de	  toekomstige	  opstandelingen	  hun	  

relaties,	  ver	  over	  landsgrenzen	  heen,	  en	  creëerden	  op	  die	  manier	  een	  gemeenschappelijke	  

identiteit.50	  De	  kracht	  van	  handgeschreven	  teksten	  lag	  in	  de	  persoonlijke	  en	  authentieke	  aard	  

ervan:	  daardoor	  onderstreepten	  de	  correspondenten	  de	  gedeelde	  ervaringen	  en	  overtuigingen.51	  

Maar	  met	  de	  opwekkingen	  van	  na	  mei	  1572	  was	  meer	  aan	  de	  hand:	  zij	  waren	  niet	  alleen	  

in	  naam	  gericht	  aan	  een	  algemeen	  publiek.	  De	  opstandelingen	  zorgden	  ervoor	  dat	  de	  brieven	  

aan	  verschillende	  stadsbesturen	  en	  stadsbevolkingen	  ook	  daadwerkelijk	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  

stedelijk	  publiek	  bereikten.	  In	  deze	  doelbewuste	  bredere	  verspreiding	  en	  het	  propagandistische	  

doel	  van	  de	  brieven	  lagen	  de	  voornaamste	  verschillen	  met	  het	  eerdere	  gebruik	  van	  brieven,	  

maar	  ook	  met	  de	  meer	  diplomatieke	  schriftelijke	  oproepen	  tot	  onderhandeling	  of	  overgave	  die	  

                                                                                                                                                         
Nederlanden,	  09-‐08-‐1570).	  Over	  de	  voorgenomen	  aanval:	  Fruin,	  'Prins	  Willem	  I'.	  Volgens	  de	  instructie	  voor	  
Wesembeke	  moest	  hij	  zich	  vooral	  richten	  op	  Amsterdam,	  Enkhuizen	  en	  Dordrecht.	  Zie	  Correspondentie	  Willem	  van	  
Oranje,	  nr.	  8062	  (Aan:	  Jacob	  van	  Wesembeke,	  09-‐08-‐1570).	  	  
45	  Schneider,	  The	  culture	  of	  epistolarity,	  24.	  
46	  Fruin,	  'Prins	  Willem	  I',	  131-‐132;	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  40-‐41.	  Van	  Wesenbeke	  stelde	  
eind	  1570	  een	  plan	  op	  om	  Amsterdam	  bij	  verrassing	  in	  te	  nemen:	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  8065	  (Van:	  
Jacob	  van	  Wesembeke,	  2-‐11-‐1570).	  
47	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  10070	  (Aan:	  inwoners	  van	  de	  Nederlanden,	  28-‐1-‐1572).	  Deze	  brief	  werd	  
vertaald	  uit	  het	  Frans	  door	  Dirck	  Volckertsz	  Coornhert.	  
48	  Love,	  Scribal	  publication,	  177-‐184;	  Blaak,	  Geletterde	  levens,	  69-‐72.	  Voor	  nieuwsbrieven:	  Baron,	  'The	  guises	  of	  
dissemination',	  52-‐53.	  
49	  Greengrass,	  'Two	  sixteenth-‐century	  religious	  minorities'.	  
50	  Zie	  Van	  Stipriaan,	  'Words	  at	  war',	  340-‐341,	  over	  het	  literaire	  netwerk	  van	  Oranje.	  Over	  Oranje	  als	  correspondent:	  
Van	  Nierop,	  'Een	  brief	  per	  dag'.	  	  
51	  Love,	  Scribal	  publication,	  183.	  
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Oranje	  verstuurde	  vlak	  voor	  of	  tijdens	  een	  belegering	  van	  een	  stad.52	  Door	  zich	  ook	  tot	  de	  

stadsbevolking	  te	  richten,	  plaatste	  Oranje	  de	  beslissing	  voor	  overgave	  of	  overname	  bewust	  in	  

handen	  van	  de	  gehele	  bevolking.53	  In	  een	  brief	  aan	  de	  burgers	  van	  Amsterdam	  uit	  1576	  schreven	  

de	  Staten	  van	  Holland	  dat	  juist	  de	  burgers	  de	  brieven	  moesten	  zien,	  omdat	  zij	  ‘principalick	  van	  

tcorpus	  ende	  tlichaem	  vander	  stede’	  waren.54	  Daarmee	  legden	  de	  opstandelingen	  de	  politieke	  

macht	  bij	  het	  algemene	  publiek.	  	  

Om	  een	  bredere	  verspreiding	  te	  garanderen,	  gebruikten	  de	  opstandelingen	  de	  

aanwezigheid	  van	  sympathisanten	  en	  ballingen	  in	  de	  steden.	  Zij	  konden	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  

brieven	  verder	  circuleerden.	  Zo	  stuurde	  Oranje	  in	  mei	  1572	  een	  opwekkingsbrief	  aan	  twee	  

prominente	  aanhangers	  van	  de	  gereformeerde	  religie	  in	  Dordrecht,	  waarin	  hij	  hen	  erop	  attent	  

maakte	  dat	  hij	  eerder	  diverse	  brieven	  naar	  de	  burgemeesters	  en	  de	  gemeente	  had	  gestuurd.55	  

Eén	  van	  hen	  was	  ruim	  een	  maand	  later	  betrokken	  bij	  de	  onderhandelingen	  die	  zouden	  leiden	  tot	  

het	  overgaan	  van	  de	  stad	  naar	  de	  opstandelingen.56	  De	  betrokkenheid	  van	  de	  ballingen,	  van	  wie	  

een	  aantal	  na	  het	  pardon	  van	  1570	  was	  teruggekeerd,	  versterkte	  de	  lokale	  kracht	  van	  de	  

brieven.	  Hun	  persoonlijke	  connecties	  en	  kennis	  van	  de	  verhoudingen	  in	  de	  stad	  van	  de	  

plaatselijke	  ballingen	  waren	  voor	  de	  juiste	  ontvangst	  van	  groot	  belang,	  zoals	  zal	  blijken	  uit	  de	  

brieven	  die	  naar	  Amsterdam	  werden	  gestuurd	  en	  die	  verderop	  in	  dit	  hoofdstuk	  worden	  

behandeld.	  

Dat	  de	  opstandelingen	  kozen	  voor	  het	  sturen	  van	  brieven	  had,	  zoals	  gezegd,	  te	  maken	  met	  

het	  voordeel	  dat	  zij	  het	  censuurbeleid	  konden	  ontduiken.	  Daarnaast	  was	  handschriftelijke	  

publicatie,	  als	  het	  ging	  om	  kleinere	  oplages,	  sneller	  en	  goedkoper	  dan	  het	  drukken	  van	  een	  tekst.	  

Het	  medium	  lag	  daardoor	  binnen	  handbereik	  van	  een	  grotere	  groep	  mensen.	  In	  de	  hitte	  van	  de	  

strijd	  was	  dat	  een	  belangrijk	  voordeel.	  Zo	  ontdekte	  Hans	  Colterman,	  een	  voormalige	  balling	  uit	  

Haarlem	  die	  zich	  in	  Enkhuizen	  had	  gevestigd,	  in	  mei	  1572	  dat	  het	  stadsbestuur	  van	  Enkhuizen	  

samenwerkte	  met	  stadhouder	  Bossu	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  stad	  de	  kant	  van	  de	  

opstandelingen	  zou	  kiezen.	  Hij	  schreef	  in	  allerijl	  een	  aantal	  briefjes	  en	  hing	  deze	  ’s	  nachts	  op	  

                                                 
52	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  54,	  57;	  Correspondentie	  Willem	  van	  
Oranje,	  nr.	  10337	  (Aan:	  magistraat	  van	  Hoorn,	  13-‐5-‐1572);	  nr.	  3400	  (Aan:	  magistraat	  van	  Geertruidenberg,	  28-‐8-‐
1573).	  
53	  Zie	  bijvoorbeeld:	  ibidem,	  nr.	  7608	  (Aan:	  magistraat	  en	  inwoners	  van	  Enkhuizen,	  5-‐5-‐1572).	  De	  brieven	  aan	  Zwolle,	  
Tiel,	  Kampen	  en	  Harderwijk	  zijn	  gericht	  aan:	  ‘borgemeesteren,	  schepenen,	  Raidt,	  Edelluijden,	  deeckens,	  schutters	  
ende	  gemeinte’.	  	  
54	  De	  brief	  aan	  de	  burgers	  is	  opgenomen	  in	  een	  pamflet,	  samen	  met	  een	  brief	  aan	  de	  magistraat:	  Sendtbrieven	  by	  de	  
Ridderschappe,	  Edelen	  ende	  Steden	  van	  Hollandt	  (…)	  ghesonden	  aen	  den	  Burghermeesteren	  ende	  regierders	  der	  Stede	  
van	  Amsterdam	  (1576),	  Knuttel	  277.	  Hierover	  meer	  op	  p.	  120-‐121.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  nr.	  86	  (Clement	  Volckertsz	  
Coornhert,	  Hendrick	  van	  Marcken	  en	  Thijmen	  Meynertsz	  aan	  Barent	  Claesz	  op	  ’t	  Water,	  19-‐12-‐1576)	  De	  afzenders	  
raadden	  de	  ontvanger	  aan	  de	  brief	  onder	  de	  ‘gantsche	  gemeente’	  te	  verspreiden.	  
55	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  10304	  (Aan:	  Adriaen	  van	  Bleijenburch	  en	  Cornelis	  van	  Beveren,	  16-‐05-‐
1572).	  Zie	  ook	  noot	  38	  en	  64.	  
56	  Dat	  was	  Cornelis	  van	  Beveren:	  Schotel,	  'Strijd	  om	  de	  macht',	  17.	  
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verschillende	  plekken	  op.	  Ze	  veroorzaakten	  veel	  onrust	  onder	  de	  bevolking,	  van	  wie	  een	  

belangrijk	  deel	  sympathiseerde	  met	  Oranje.57	  

Oranje	  gebruikte	  handig	  de	  humanistische	  conventies	  van	  brieven,	  die	  hem	  een	  

belangrijk	  inhoudelijk	  voordeel	  bood.	  Briefschrijven	  werd	  gezien	  als	  een	  oefening	  in	  de	  

humanistische	  retorica,	  de	  kunst	  van	  het	  overtuigen.	  De	  verschillende	  delen	  van	  de	  brief	  –	  de	  

aanhef,	  argumentatie	  en	  conclusie	  -‐	  dienden	  de	  lezer	  te	  overreden	  het	  standpunt	  van	  de	  

afzender	  over	  te	  nemen.58	  Deze	  betoogtrant	  leende	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  propagandadoeleinden.	  

Ook	  had	  Oranje	  de	  gewoonte	  om	  vrijwel	  alle	  brieven	  te	  eindigen	  met	  ‘Uw	  goede	  vriend’.	  

Daarmee	  stelde	  hij	  zichzelf	  volgens	  de	  regels	  van	  de	  retorica	  gelijk	  aan	  de	  ontvangers.59	  Deze	  

uitingen	  van	  vriendschap	  en	  de	  informele	  toon	  waarin	  de	  brief	  is	  gesteld,	  laten	  de	  invloed	  zien	  

van	  de	  epistolae	  ad	  familiares,	  een	  begrip	  van	  Cicero	  dat	  vooral	  door	  toedoen	  van	  Erasmus	  in	  de	  

zestiende	  eeuw	  weer	  in	  gebruik	  was	  geraakt.	  De	  nadruk	  lag	  in	  de	  vriendenbrief	  niet	  zozeer	  op	  

rang	  en	  formaliteit,	  zoals	  bij	  de	  middeleeuwse	  ars	  dictaminis,	  maar	  op	  vriendschap	  en	  

intimiteit.60	  Uitingen	  van	  vriendschap	  en	  vertrouwelijkheid	  werden	  gebruikt	  om	  de	  ontvanger	  te	  

overtuigen	  van	  de	  oprechte	  bedoelingen	  van	  de	  afzender.61	  Deze	  conventies	  van	  briefschrijven	  

waren	  onder	  bredere	  lagen	  van	  de	  bevolking	  verspreid	  geraakt	  via	  de	  brievenboeken,	  

uitgebreide	  handleidingen	  voor	  het	  voeren	  van	  correspondentie.62	  	  

Maar	  het	  belangrijkste	  voordeel	  van	  de	  schriftelijke	  opwekkingen	  was	  dat	  zij	  

gemakkelijk	  konden	  worden	  aangepast	  aan	  de	  lokale	  context	  waardoor	  de	  stedelingen	  zich	  meer	  

aangesproken	  zouden	  voelen.	  Al	  in	  de	  eerste	  brievencampagne	  van	  mei	  1572	  is	  deze	  lokale	  

toespitsing	  te	  zien.	  Oranje	  beloofde	  in	  twee	  vrijwel	  identieke	  brieven	  aan	  Veere	  en	  Middelburg,	  

steden	  die	  grotendeels	  afhankelijk	  waren	  van	  visserij,	  herstel	  van	  de	  haringvangst	  als	  de	  steden	  

zich	  bij	  hem	  zouden	  aansluiten.63	  Een	  brief	  aan	  Enkhuizen	  van	  vier	  dagen	  later	  legde	  

daarentegen	  meer	  nadruk	  op	  de	  ontrouw,	  ‘dubbelheyt’	  en	  leugenachtigheid	  van	  de	  Spanjaarden.	  

De	  schutterijen	  van	  Enkhuizen	  waren	  al	  in	  onderhandeling	  met	  de	  opstandelingen	  over	  

overgave,	  en	  de	  brief	  maande	  de	  Enkhuizenaren	  niet	  van	  de	  ingeslagen	  weg	  af	  te	  wijken	  en	  zich	  

                                                 
57	  Brandt,	  Historie	  der	  vermaerde	  zee-	  en	  koop-stad	  Enkhuisen,	  119.	  
58	  Daybell,	  Women	  letter-writers,	  19;	  Henderson,	  'Erasmus	  on	  the	  art	  of	  letter-‐writing';	  Bethencourt	  en	  Egmond,	  
'Introduction',	  7.	  
59	  Volgens	  Het	  Prothocol,	  een	  handleiding	  voor	  correspondentie,	  schreef	  men	  aan	  hoger	  geplaatste	  personen	  met	  
‘alder	  eeren,	  ootmoedicheyt	  ende	  reverencien’	  en	  diende	  men	  superlatieven	  te	  gebruiken	  als	  ‘aldergrootmachtichste’.	  
Het	  Prothocol	  der	  secretarissen	  ende	  andere	  luyden	  (1548).	  Schreef	  men	  aan	  een	  gelijke,	  dan	  gebruikte	  men	  niet	  te	  veel	  
superlatieven:	  ‘wijs,	  voorsichtich,	  discreet’.	  Schreef	  men	  aan	  laaggeplaatste	  personen,	  dan	  was	  het	  opschrift	  ‘Aen	  
onsen	  beminden’.	  Het	  Prothocol,	  A4-‐A5.	  Over	  de	  humanistische	  scholing	  van	  Willem	  van	  Oranje:	  Mout,	  'Het	  
intellectuele	  milieu	  van	  Willem	  van	  Oranje',	  600-‐604.	  
60	  Couchman	  en	  Crabb,	  Form	  and	  persuasion	  in	  women's	  letters,	  8;	  Henderson,	  'Erasmus	  on	  the	  art	  of	  letter-‐writing';	  
Schneider,	  The	  culture	  of	  epistolarity,	  42.	  	  
61	  Schneider,	  The	  culture	  of	  epistolarity,	  42.	  	  
62	  Deze	  instructieboeken	  voor	  het	  schrijven	  van	  brieven	  werden	  niet	  alleen	  gebruikt	  als	  naslagwerk	  door	  
professionele	  briefschrijvers,	  maar	  ook	  in	  het	  onderwijs.	  Zie	  Mack,	  Elizabethan	  rhetoric,	  76-‐103;	  Bethencourt	  en	  
Egmond,	  'Introduction',	  8-‐9.	  
63	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  6962	  (Aan:	  magistraat	  van	  Middelburg,	  1-‐5-‐1572);	  nr.	  5293	  (Aan:	  magistraat	  
van	  Veere,	  1-‐5-‐1572).	  	  
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te	  laten	  misleiden	  door	  de	  mooie	  beloften	  van	  de	  Spanjaarden.64	  Regelmatig	  verwezen	  de	  

brieven	  ook	  naar	  actuele	  gebeurtenissen,	  zoals	  de	  verovering	  of	  overgave	  van	  nabijgelegen	  

steden.	  Daarmee	  benadrukten	  de	  opstandelingen	  dat	  de	  ontvangers	  van	  de	  brief	  niet	  alleen	  

stonden.65	  

Naast	  deze	  lokale	  thema’s	  kwam	  een	  aantal	  ‘algemene’	  thema’s	  terug	  in	  de	  brieven,	  dat	  ook	  

in	  gedrukte	  pamfletten	  en	  traktaten,	  liederen	  en	  prenten	  uit	  deze	  periode	  klonk.	  Deze	  

publicaties	  weerspiegelden	  het	  politieke	  gedachtegoed	  van	  de	  opstandelingen.66	  De	  brieven	  

richtten	  zich	  vrijwel	  zonder	  uitzondering	  tegen	  de	  wrede	  ‘tirannie’	  van	  Alva	  en	  de	  Spanjaarden,	  

de	  ‘natuurlijke’	  vijanden	  van	  de	  Nederlanden.	  Net	  als	  in	  de	  voorgaande	  periode	  zochten	  de	  

opstandelingen	  de	  rechtvaardiging	  voor	  het	  opnemen	  van	  de	  wapens	  in	  de	  bescherming	  van	  de	  

privileges.	  Zij	  benadrukten	  dat	  ze	  zich	  niet	  keerden	  tegen	  Filips,	  hun	  natuurlijke	  heerser,	  maar	  

tegen	  Alva	  en	  andere	  kwaadwillenden	  zoals	  de	  Paus	  en	  kardinaal	  Granvelle,	  die	  Filips	  een	  rad	  

voor	  ogen	  draaiden.67	  De	  idee	  dat	  Oranje	  als	  door	  de	  koning	  benoemde	  stadhouder	  het	  recht	  van	  

en	  zelfs	  de	  plicht	  tot	  verzet	  bezat,	  werd	  in	  de	  jaren	  na	  1572	  verder	  uitgewerkt.	  Oranje	  werd	  

neergezet	  als	  strijder	  voor	  zowel	  politieke	  als	  religieuze	  vrijheid.	  Zijn	  overwinningen	  werden	  

toegeschreven	  aan	  zijn	  uitverkoring	  door	  God	  om	  de	  Nederlanden	  te	  redden	  van	  een	  duister	  

lot.68	  

	   Oranje	  en	  de	  andere	  afzenders	  benadrukten	  in	  de	  brieven	  aan	  de	  steden	  daarnaast	  het	  

belang	  van	  onderlinge	  eendracht	  tussen	  steden	  en	  provinciën.	  Dat	  was	  ook	  de	  reden	  dat	  

stadsbesturen	  elkaar	  ook	  onderling	  bestookten	  met	  brieven:	  zij	  konden	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  

onderlinge	  verbondenheid	  en	  eendracht	  binnen	  de	  voormalige	  Staten	  van	  Holland.	  Alle	  

inwoners	  van	  de	  Nederlanden	  hadden	  de	  plicht	  zichzelf	  en	  daarmee	  de	  gehele	  bevolking	  van	  de	  

slavernij	  te	  bevrijden.	  Bleven	  zij	  gehoorzaam	  aan	  het	  ‘Albanische’	  regime,	  dan	  zou	  dat	  een	  

eeuwige	  schandvlek	  zijn	  op	  hun	  nakomelingen	  en	  op	  de	  nagedachtenis	  van	  hun	  voorvaderen.69	  

Hier	  zetten	  Oranje	  en	  de	  opstandelingen	  het	  concept	  vaderland,	  patrie	  of	  patria,	  in	  om	  de	  

gedeelde	  identiteit	  onder	  de	  inwoners	  van	  de	  lage	  landen	  te	  benadrukken.	  Patria	  werd	  lange	  tijd	  

vooral	  gebruikt	  om	  iemands	  geboorteplaats	  of	  gewest	  aan	  te	  duiden.	  Door	  te	  refereren	  aan	  het	  

‘gemeyne	  vaderland’	  of	  ‘ons	  vaderland’	  gaven	  de	  opstandelingen	  het	  woord	  een	  nieuwe	  

                                                 
64	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  7608	  (Aan:	  magistraat	  en	  inwoners	  van	  Enkhuizen,	  5-‐5-‐1572).	  De	  brief	  aan	  
de	  twee	  ballingen	  Adriaen	  van	  Bleijenburch	  en	  Cornelis	  van	  Beveren	  heeft	  dezelfde	  strekking.	  Ibidem,	  nr.	  10304	  (Aan:	  
Adriaen	  van	  Bleijenburch	  en	  Cornelis	  van	  Beveren,	  16-‐05-‐1572).	  
65	  Ibidem,	  nr.	  3233	  (Aan:	  magistraat	  van	  Tiel,	  19-‐11-‐1572)	  
66	  Waerschouwinge	  des	  Princen	  van	  Oraengien	  aende	  Inghesetenen	  ende	  Ondersaten	  van	  den	  Nederlanden	  (1568),	  
Knuttel	  168.	  Oranje	  noemt	  dit	  een	  ‘opentlicken	  gheschrift’.	  Zie	  ook:	  Verklaeringhe	  ende	  wtschrift	  des	  (…)	  Willem,	  Prince	  
van	  Oranien	  (…)	  (1568),	  Knuttel	  164.	  Vgl.	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  100-‐101.	  
67	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  brief	  aan	  Filips:	  Sendbrief.	  In	  forme	  van	  Supplicatie	  aen	  die	  Conincklicke	  Maiesteyt	  (…)	  (1573),	  
Knuttel	  213.	  Dit	  pamflet	  in	  de	  database	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  10065	  (Aan:	  Filips	  II,	  september	  1573).	  	  
68	  Mout,	  'Het	  intellectuele	  milieu	  van	  Willem	  van	  Oranje',	  618.	  
69	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  vier	  identieke	  brieven	  die	  op	  20	  april	  naar	  Zwolle,	  Kampen,	  Tiel	  en	  Harderwijk	  werden	  
gestuurd,	  noot	  38.	  Voor	  dit	  argument	  in	  de	  opstandelingenpropaganda:	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  128-‐129;	  
Mout,	  'Van	  arm	  vaderland	  tot	  eendrachtige	  republiek',	  353.	  
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betekenis.	  De	  ervaringen	  in	  ballingschap	  versterkten	  deze	  gezamenlijke	  identiteit.	  

Samengebracht	  in	  hun	  haat	  tegen	  de	  Spanjaarden	  en	  hun	  godsdienst	  ontstond	  onder	  de	  

ballingen	  in	  toenemende	  mate	  een	  nationaal	  bewustzijn.70	  

De	  mengeling	  van	  lokale	  en	  ‘landelijke’	  thema’s	  maakte	  de	  brieven	  een	  uitermate	  krachtig	  

wapen	  in	  de	  strijd	  om	  de	  steun	  van	  de	  bevolking.	  De	  centrale	  autoriteiten	  zagen	  de	  

brievencampagnes	  dan	  ook	  met	  lede	  ogen	  aan.	  Volgens	  Gilles	  van	  Berlaymont,	  baron	  van	  

Hierges,	  hadden	  de	  brieven	  die	  Oranje	  in	  1572	  richtte	  aan	  Bommel	  en	  Zwolle	  een	  overtuigende	  

waarde.71	  Hierges	  was	  plaatsvervangend	  stadhouder	  van	  Holland,	  Zeeland	  en	  Utrecht	  na	  de	  

gevangenneming	  van	  Bossu	  door	  de	  opstandelingen	  na	  de	  slag	  op	  de	  Zuiderzee	  in	  1573.	  Ook	  

Luís	  de	  Requeséns,	  die	  in	  1573	  Alva	  opvolgde	  als	  landvoogd,	  beklaagde	  zich	  in	  juni	  van	  dat	  jaar	  

over	  soortgelijke	  ‘billets’	  die	  circuleerden	  in	  Brabant	  en	  Vlaanderen.	  Naar	  eigen	  zeggen	  brachten	  

deze	  brieven	  hem	  in	  grote	  benauwdheid.72	  

Brieven	  naar	  Amsterdam	  

De	  gebeurtenissen	  in	  Amsterdam	  verschaffen	  meer	  inzicht	  in	  hoe	  de	  brieven	  werden	  gebruikt	  

als	  propaganda-‐instrument	  en	  wat	  de	  rol	  van	  de	  ballingen	  in	  de	  campagnes	  was.	  De	  

opstandelingen	  stuurden	  verschillende	  brieven	  aan	  de	  Amsterdamse	  stadsregering	  en	  de	  

inwoners	  van	  de	  stad	  waarin	  zij	  dringend	  opriepen	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  opstand.	  De	  eerste	  

bekende	  brief	  van	  Oranje	  aan	  Amsterdam,	  beschreven	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  hoofdstuk,	  werd	  in	  

november	  gevolgd	  door	  een	  tweede.73	  Een	  dag	  erna	  stuurden	  ook	  de	  Staten	  van	  Holland	  een	  

brief.74	  Nog	  een	  opwekkingsbrief	  van	  Oranje	  hing	  in	  oktober	  1574	  op	  de	  deur	  van	  de	  Nieuwe	  

Kerk75	  De	  brief	  maakte	  deel	  uit	  van	  een	  nieuwe	  brievencampagne	  rond	  het	  ontzet	  van	  Leiden	  in	  

1574.	  Na	  de	  Pacificatie	  van	  Gent	  in	  1576	  verdubbelden	  de	  opstandelingen	  hun	  inspanningen	  

opnieuw.	  

Uit	  de	  Amsterdamse	  brieven	  blijkt	  dat	  de	  opstandelingen	  er	  bewust	  naar	  streefden	  een	  

breed	  publiek	  te	  bereiken.	  Zo	  stuurden	  zij	  verschillende	  afschriften	  van	  een	  brief.	  Verscheidene	  

kopieën	  van	  een	  propagandabrief	  van	  ‘de	  inwoners	  van	  Holland’	  aan	  die	  van	  Amsterdam	  zijn	  

                                                 
70	  Duke,	  'In	  defence	  of	  the	  common	  fatherland',	  69;	  Duke,	  Reformation	  and	  Revolt,	  183-‐194;	  Greengrass,	  'Two	  
sixteenth-‐century	  religious	  minorities'.	  Na	  1576	  nam	  het	  gebruik	  van	  de	  naam	  patriotten	  door	  de	  opstandelingen	  een	  
vlucht.	  Over	  deze	  ontwikkeling	  in	  Europa	  tussen	  1530	  en	  1640:	  Von	  Friedeburg,	  'In	  defense	  of	  patria'.	  Vgl.	  Kossmann,	  
Een	  tuchteloos	  probleem,	  24-‐27.	  Zie	  ook:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  101-‐101.	  
71	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  48-‐49.	  Van	  Vloten	  noemt	  ook	  brieven	  gestuurd	  aan	  
Hattem,	  Harderwijk	  en	  Elburg.	  Ibidem,	  45.	  
72	  Ibidem,	  193n.	  
73	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  42	  (Oranje	  aan	  burgemeesters,	  schepenen,	  raden,	  schutterijen,	  burgers	  en	  inwoners	  
van	  Amsterdam,	  1-‐11-‐1572).	  In	  de	  database	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  3228	  (Aan:	  magistraat	  van	  
Amsterdam,	  1-‐11-‐1572).	  	  
74	  Kronijk	  van	  het	  Historisch	  Gezelschap	  te	  Utrecht	  (1854),	  162-‐163.	  
75	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  7204	  (Aan:	  inwoners	  van	  Amsterdam,	  17-‐10-‐1574).	  	  
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bijvoorbeeld	  overgeleverd.76	  Kopieën	  van	  de	  brief	  van	  november	  1572	  werden	  verstuurd	  aan	  

verschillende	  Amsterdammers,	  zo	  blijkt	  uit	  een	  inderhaast	  opgestelde	  keur.77	  Dit	  veronderstelt	  

dat	  de	  opstandelingen	  (of	  hun	  bondgenoten	  in	  de	  stad)	  de	  afzenders	  kenden	  en	  bewust	  uitkozen.	  

Maar	  zij	  probeerden	  ook	  een	  anoniem	  publiek	  te	  bereiken,	  bijvoorbeeld	  door	  brieven	  zichtbaar	  

voor	  alle	  voorbijgangers	  aan	  publieke	  gebouwen	  te	  hangen,	  zoals	  de	  bovengenoemde	  

opwekkingsbrief	  van	  Oranje	  die	  in	  oktober	  1574	  op	  de	  deur	  van	  de	  Nieuwe	  Kerk	  hing.	  	  

Voor	  de	  verdere	  verspreiding	  konden	  de	  opstandelingen	  vertrouwen	  op	  de	  publieke	  

eigenschappen	  van	  correspondentie.	  Uit	  het	  dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz	  blijkt	  dat	  

brieven	  in	  deze	  periode	  openbaar	  bezit	  waren.	  Correspondentie	  werd	  vrijwel	  altijd	  gedeeld	  met	  

anderen:	  brieven	  werden	  voorgelezen,	  gekopieerd	  en	  verder	  verspreid	  en	  mondeling	  toegelicht	  

door	  de	  brenger	  ervan.78	  Ook	  nieuwsbrieven,	  die	  werden	  samengesteld	  voor	  welgestelde	  

kooplieden	  en	  hooggeplaatste	  personen,	  bereikten	  grotere	  groepen	  mensen	  dan	  alleen	  de	  

geadresseerden.	  Wouter	  Jacobsz	  schreef	  verschillende	  keren	  over	  nieuwsbrieven	  die	  hem	  

werden	  ‘getoond’.79	  Ook	  maakte	  hij	  vaak	  melding	  van	  brieven	  en	  pamfletten	  die	  hij	  hoorde	  

voorlezen.80	  	  

De	  brief	  van	  Oranje	  van	  november	  1572	  bereikte	  op	  deze	  manier	  een	  veel	  groter	  publiek.	  

Een	  paar	  dagen	  voor	  de	  afkondiging	  van	  de	  keur	  meldde	  Wouter	  Jacobsz	  dat	  er	  volop	  werd	  

gesproken	  over	  het	  epistel.	  Volgens	  de	  prior	  dachten	  sommigen	  dat	  het	  gerucht	  over	  de	  brief	  

door	  kwaadwillenden	  in	  de	  stad	  was	  verspreid	  om	  onrust	  te	  zaaien.81	  De	  keur	  die	  de	  

stadsregering	  deed	  uitgaan	  maakte	  een	  eind	  aan	  de	  speculaties,	  maar	  leidde	  er	  ook	  toe	  dat	  nog	  

meer	  mensen	  over	  het	  bestaan	  van	  de	  brief	  hoorden.	  Ook	  de	  eerste	  brief	  van	  Oranje	  uit	  augustus	  

1572	  kon	  door	  de	  publieke	  kenmerken	  van	  correspondentie	  een	  grotere	  groep	  mensen	  bereiken	  

                                                 
76	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  53	  (Burgers	  en	  inwoners	  van	  Holland	  aan	  burgers	  en	  inwoners	  van	  Amsterdam,	  ?-‐
10-‐1573).	  
77	  Keurboek	  G,	  8	  november	  1572,	  f.	  68v.	  
78	  Begin	  juli	  hoorde	  Wouter	  over	  een	  brief	  die	  de	  inwoners	  van	  Leiden	  tijdens	  het	  beleg	  van	  de	  stad	  aan	  Oranje	  
stuurden	  met	  de	  mededeling	  dat	  er	  nog	  genoeg	  proviand	  in	  de	  stad	  was.	  Een	  week	  later	  kreeg	  hij	  de	  brief	  zelf	  onder	  
ogen.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  11	  juli	  1574,	  422;	  19	  juli	  1574,	  425.	  Een	  kopie	  van	  een	  brief	  van	  Alva	  aan	  
een	  kapitein	  in	  het	  Spaanse	  leger	  circuleerde	  in	  oktober	  1573:	  ibidem,	  7	  oktober	  1573,	  317-‐318.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  11	  
augustus	  1573,	  290;	  19	  november	  1573,	  340;	  10	  februari	  1576,	  557,	  5	  januari	  1577,	  628.	  Ook	  andere	  
kroniekschrijvers	  noemen	  het	  kopiëren	  en	  verspreiden	  van	  correspondentie	  onder	  Amsterdamse	  burgers:	  Stoffel	  
Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  f.	  42v-‐43v;	  Van	  Biesten,	  'Anteykeningen',	  534.	  Vgl.	  Schneider,	  The	  culture	  of	  epistolarity,	  
22-‐26;	  Daybell,	  '"I	  wold	  wyshe	  my	  doings	  myght	  be	  ...	  secret"'	  
79	  Uit	  de	  omschrijvingen	  blijkt	  dat	  het	  gaat	  om	  dit	  type	  brief,	  waarin	  diverse	  berichten	  vanuit	  verschillende	  plaatsen	  
waren	  samengebracht.	  In	  februari	  1576	  toonde	  men	  bijvoorbeeld	  ‘sekere	  missive	  daermede	  ontboden	  werden	  sekerij	  
tijdingen	  van	  des	  keysers	  soon,	  van	  de	  Moscowiter	  ende	  oeck	  vande	  coninckinne	  van	  Engelandt’.	  Dagboek	  van	  broeder	  
Wouter	  Jacobsz,	  10	  februari	  1576.	  p	  557.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  13	  september	  1575,	  526;	  26	  november	  1575,	  542.	  Vanuit	  
Amsterdam	  werden	  ook	  nieuwsbrieven	  verstuurd,	  zie	  noot	  31.	  
80	  Op	  4	  maart	  1575	  hoorde	  hij	  bijvoorbeeld	  dat	  er	  brieven	  circuleerden	  met	  nieuws	  over	  de	  vredesbesprekingen	  in	  
Breda.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  4	  maart	  1575,	  478.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  4	  augustus	  1574,	  430;	  11	  augustus	  
1573,	  290;	  13	  mei	  1575,	  496;	  29	  maart	  1575,	  485.	  
81	  ‘Sij	  beloofden	  groote	  genaede,	  sulx	  Middelburch	  geschiet	  waer,	  soe	  verde	  sij	  met	  vrienschap	  haer	  wilden	  overgeven,	  
maer	  dreychden	  haer	  met	  die	  wuyterste	  bederfnisse,	  waert	  saeke	  sij	  nu	  niet	  en	  quamen	  (…)’	  Dagboek	  van	  broeder	  
Wouter	  Jacobsz,	  5	  november	  1572,	  453.	  
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dan	  de	  burgemeesters	  aan	  wie	  hij	  was	  gericht.	  Dat	  zou	  kunnen	  verklaren	  waarom	  de	  auteur	  van	  

het	  ‘Dagverhaal’	  kon	  beschikken	  over	  de	  brief,	  die	  hij	  deels	  kopieerde.	  

Ballingen	  en	  de	  brievencampagnes	  van	  1574	  en	  1576	  

De	  Amsterdamse	  ballingen	  leverden	  praktische	  en	  inhoudelijke	  bijdragen	  aan	  de	  

brievencampagnes,	  zo	  blijkt	  uit	  een	  aantal	  overgeleverde	  brieven.	  Verschillende	  ballingen	  

richtten	  brieven	  aan	  familieleden	  of	  vrienden	  om	  ze	  te	  waarschuwen	  of	  op	  te	  wekken	  in	  opstand	  

te	  komen.	  Deze	  brieven	  vormen	  overigens	  maar	  een	  klein	  gedeelte	  van	  een	  groter,	  grotendeels	  

verlorengegaan	  corpus.	  Het	  merendeel	  van	  deze	  brieven	  is	  overgeleverd	  in	  het	  archief	  van	  de	  

burgemeesters	  en	  is	  vermoedelijk	  door	  de	  ontvangers	  ingeleverd	  op	  het	  stadhuis.82	  Lang	  niet	  

iedereen	  zal	  zijn	  of	  haar	  brieven	  echter	  naar	  het	  stadhuis	  hebben	  gebracht.	  	  

Bij	  zeker	  twee	  campagnes	  sloegen	  de	  Amsterdamse	  ballingen	  en	  de	  

opstandelingenleiders	  de	  handen	  ineen	  om	  een	  bredere	  verspreiding	  te	  garanderen.	  Na	  het	  

ontzet	  van	  Leiden	  op	  3	  oktober	  1574	  richtten	  de	  opstandelingen	  een	  aantal	  brieven	  aan	  de	  stad.	  

Zo	  schreef	  Louis	  de	  Boisot,	  die	  een	  belangrijke	  rol	  speelde	  bij	  het	  ontzet	  en	  die	  net	  was	  benoemd	  

tot	  admiraal,	  een	  brief	  waarin	  hij	  de	  magistraat	  opriep	  zijn	  verzet	  te	  staken.83	  Een	  maand	  later	  

schreven	  minstens	  vier	  Amsterdamse	  ballingen,	  allen	  gevestigd	  in	  Rotterdam,	  zes	  brieven	  aan	  

verschillende	  stadsbewoners	  waarin	  zij	  de	  ontvangers	  waarschuwden	  voor	  mogelijk	  verraad	  

van	  de	  burgemeesters.	  Dat	  hadden	  zij	  opgemaakt	  uit	  een	  onderschepte	  brief	  van	  een	  Spaanse	  

soldaat.84	  De	  tweede	  campagne	  volgde	  in	  1576,	  na	  de	  Pacificatie	  van	  Gent.	  De	  Staten	  van	  Holland	  

stuurden	  in	  oktober	  allereerst	  een	  brief	  naar	  de	  ‘schutters	  ende	  burgers’	  van	  Amsterdam	  met	  

een	  oproep	  zich	  bij	  hen	  aan	  te	  sluiten.85	  Halverwege	  december	  volgden	  twee	  nieuwe	  brieven	  van	  

de	  Staten:	  de	  eerste	  gericht	  aan	  de	  burgemeesters,	  de	  tweede	  brief	  aan	  de	  schutterijen.	  Het	  is	  

overigens	  niet	  duidelijk	  of	  Oranje	  met	  de	  schutterijen	  de	  burgervendels	  bedoelde,	  of	  verwees	  

naar	  de	  ontbonden	  burgerwacht.	  Bij	  de	  brief	  aan	  de	  schutterijen	  was	  een	  kopie	  van	  de	  eerste	  

brief	  bijgesloten,	  voor	  het	  geval	  de	  inhoud	  ervan	  de	  schutters	  niet	  zou	  bereiken.86	  	  

                                                 
82	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  Missiven	  van	  verschillende	  personen	  aan	  die	  van	  Amsterdam,	  2	  mei	  1556	  –	  6	  december	  
1590.	  	  
83	  Ibidem,	  nr.	  68	  (Louis	  de	  Boisot	  aan	  ‘die	  van	  Amsterdam’,	  5-‐10-‐1574).	  Een	  paar	  weken	  later	  werd	  de	  
eerdergenoemde	  brief	  van	  Oranje	  op	  de	  kerkdeur	  gespijkerd.	  Ook	  schreef	  Oranje	  vlak	  na	  het	  ontzet	  aan	  
stadspensionaris	  Sandelijn	  om	  hem	  te	  vragen	  diens	  invloed	  bij	  de	  burgemeesters	  aan	  te	  wenden.	  Ibidem,	  nr.	  69	  
(William	  van	  Oranje	  aan	  pensionaris	  Sandelijn,	  10-‐10-‐1574).	  
84	  Ibidem,	  nr.	  74	  (X.J.	  de	  Tablares	  aan	  Don	  Manuel	  Cabeza	  de	  Vaca,	  31-‐10-‐1574);	  nr.	  75	  (Alsten	  Thomasz	  Blomert	  aan	  
Wouter	  Burchmansz,	  6-‐11-‐1574);	  nr.	  76	  (Alsten	  Thomasz	  Blomert	  aan	  Pieter	  Jansz	  Cort,	  6-‐11-‐1574);	  nr.	  77	  (Reinier	  
Simonsz	  van	  Neck	  aan	  Floris	  Dircksz	  den	  Otter,	  6-‐11-‐1574;	  nr.	  78	  (Reinier	  Simonsz	  van	  Neck	  aan	  Gerrit	  Claesz	  Grooff,	  
6-‐11-‐1574);	  nr.	  79	  (Jan	  Jansz	  Hart	  aan	  Jacob	  Jansz	  Hart,	  7-‐11-‐1574);	  nr.	  80	  (Alsten	  Thomasz	  Blomert	  aan	  Wolf	  
Michielsz,	  8-‐11-‐1574).	  
85 Ibidem,	  nr.	  84	  (Staten	  van	  Holland	  aan	  ‘die	  van	  Amsterdam’,	  2-‐10-‐1576).	  Voor	  de	  opdracht	  van	  Oranje	  tot	  het	  
versturen	  van	  de	  brieven	  aan	  de	  steden	  die	  zich	  nog	  niet	  bij	  de	  Pacificatie	  hadden	  aangesloten:	  Resolutiën	  der	  Staten-
Generaal	  1	  (1576-‐1577),	  19.	  
86	  Sendtbrieven,	  Knuttel	  277.	  	  Zie	  over	  deze	  brief	  ook:	  Brandt,	  Historie	  der	  Reformatie,	  581-‐582;	  Bor,	  Oorsprongk	  I,	  758-‐
759.	  
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In	  dit	  offensief	  van	  eind	  1576	  werkten	  de	  ballingen	  en	  de	  opstandelingen	  samen	  om	  te	  

garanderen	  dat	  een	  groot	  aantal	  Amsterdammers	  de	  brief	  onder	  ogen	  kreeg.	  Daarbij	  maakten	  de	  

ballingen	  handig	  gebruik	  van	  hun	  connecties	  onder	  de	  lokale	  bevolking.	  Zo	  stuurden	  drie	  

Amsterdamse	  ballingen	  een	  brief	  aan	  Barent	  Claesz	  op	  ’t	  Water	  in	  Amsterdam,	  waarin	  zij	  wezen	  

op	  het	  tweetal	  brieven	  van	  Oranje	  dat	  daags	  ervoor	  aan	  de	  burgemeesters	  was	  afgegeven.87	  

Barent	  Claesz	  was	  een	  graankoopman	  die	  via	  zijn	  vrouw	  verwant	  was	  aan	  Jacob	  Simonsz	  

Rijckertsz,	  een	  balling	  die	  in	  1572	  als	  Watergeus	  had	  deelgenomen	  aan	  de	  inname	  van	  Den	  

Briel.88	  Dat	  de	  drie	  ballingen	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  brief	  toont	  aan	  dat	  het	  

ging	  om	  een	  gecoördineerde	  actie.	  Rond	  deze	  tijd	  waarschuwde	  een	  zekere	  Jan	  Smit	  een	  

voormalig	  stadgenoot	  voor	  een	  op	  handen	  zijnde	  belegering	  in	  een	  ‘met	  groete	  haest’	  

geschreven	  briefje.89	  Tegelijkertijd	  ontvingen	  vele	  katholieke	  vluchtelingen	  in	  de	  stad	  brieven	  uit	  

de	  opstandige	  steden	  van	  verwanten	  en	  vrienden	  met	  aanmaningen	  om	  terug	  te	  keren,	  omdat	  de	  

situatie	  in	  Amsterdam	  snel	  zou	  verslechteren.	  Velen	  ontvluchtten	  hierop	  de	  stad,	  aldus	  Wouter	  

Jacobsz.90	  De	  eerdere	  brief	  aan	  de	  schutters	  en	  burgers	  van	  oktober	  1576	  ging	  eveneens	  samen	  

op	  met	  een	  brief	  van	  een	  invloedrijke	  balling.	  Een	  dag	  voor	  de	  brief	  van	  de	  Staten	  naar	  de	  stad	  

werd	  gestuurd,	  richtte	  de	  balling	  Willem	  Bardes	  of	  Baerdesen,	  zoon	  van	  voormalig	  schout	  

Willem	  Dircksz	  Bardes,	  een	  brief	  aan	  de	  burgemeesters	  met	  een	  indringende	  oproep	  zich	  van	  

het	  juk	  van	  de	  Spanjaarden	  te	  ontdoen.91	  

Ook	  de	  brieven	  van	  de	  ballingen	  van	  november	  1574	  lijken	  te	  wijzen	  op	  een	  gerichte	  

campagne.	  In	  de	  originele	  brief,	  die	  werd	  opgestuurd	  naar	  een	  zekere	  Pieter	  Jansz	  Cort	  met	  het	  

verzoek	  hem	  te	  vertalen,	  zinspeelde	  de	  Spaanse	  soldaat	  erop	  dat	  zijn	  compagnie	  in	  Amsterdam	  

zou	  worden	  ingekwartierd.	  De	  andere	  vijf	  brieven	  brachten	  de	  verschillende	  ontvangers	  op	  de	  

hoogte	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  brief.	  De	  afzenders	  riepen	  hen	  op	  het	  origineel	  te	  gaan	  bekijken	  

bij	  Cort.	  De	  ballingen	  waarschuwden	  voor	  het	  kwaad	  dat	  zou	  voortvloeien	  uit	  de	  inkwartiering.	  

Ze	  verwezen	  naar	  de	  belofte	  die	  de	  burgemeesters	  hadden	  gedaan	  om	  geen	  soldaten	  binnen	  te	  

laten,	  een	  toezegging	  waarmee	  ze	  destijds	  een	  deel	  van	  de	  bevolking	  voor	  zich	  hadden	  

gewonnen.92	  De	  voorkennis	  van	  de	  ballingen	  speelde	  in	  dit	  geval	  een	  belangrijke	  rol.	  Zij	  wisten	  

uit	  ervaring	  hoe	  gevoelig	  de	  mogelijke	  komst	  van	  Spaanse	  troepen	  in	  de	  stad	  lag.	  Het	  vermoeden	  

van	  Oranjes	  betrokkenheid	  wordt	  versterkt	  door	  het	  feit	  dat	  de	  onderschepte	  brief	  was	  

                                                 
87	  Ibidem,	  nr.	  84.	  	  
88	  Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  379-‐384.	  In	  april	  1577	  trouwde	  een	  dochter	  van	  Op	  ’t	  Water	  met	  Dirck	  
Clementsz	  Coornhert,	  een	  zoon	  van	  Clement	  Volckertsz	  Coornhert.	  Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  31.	  	  
89	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  85	  (Jan	  Smit	  aan	  Evert	  Claesz,	  5-‐11-‐1576).	  Jan	  Smit	  vroeg	  Evert	  Claesz	  ook	  zijn	  
zwagers	  te	  waarschuwen.	  	  
90	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  17	  december	  1576,	  622.	  Ook	  Haarlem	  was	  doelwit	  van	  een	  soortgelijke	  
brievenactie:	  ibidem,	  21	  december	  1576,	  623.	  
91	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  83	  (Willem	  Baerdesen	  aan	  ‘die	  van	  Amsterdam’,	  1-‐10-‐1576).	  
92	  Zie	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  100.	  
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buitgemaakt	  door	  een	  soldaat	  van	  Oranje.	  Ook	  was	  een	  van	  de	  ballingen,	  Jan	  Jansz	  in	  ’t	  Hart,	  een	  

bekende	  van	  Oranje.93	  

De	  briefschrijvers	  poogden	  een	  bredere	  ontvangst	  van	  de	  brieven	  te	  verzekeren	  door	  de	  

ontvangers	  aan	  te	  sporen	  de	  inhoud	  van	  de	  brieven	  te	  delen	  met	  hun	  vrienden	  en	  met	  de	  

stadsregeerders.	  Zoals	  gezegd	  werden	  brieven	  vrijwel	  altijd	  met	  anderen	  gedeeld,	  en	  dat	  moet	  

ook	  voor	  deze	  brieven	  hebben	  gegolden.	  Opvallend	  is	  dat	  tot	  de	  ontvangers	  van	  deze	  brieven	  

ook	  de	  kapiteins	  van	  de	  twee	  burgervendels	  behoorden.94	  De	  ballingen	  stelden	  dat	  de	  komst	  van	  

de	  Spaanse	  troepen	  de	  burgervendels	  overbodig	  zou	  maken,	  en	  wezen	  de	  twee	  kapiteins	  erop	  

dat	  zij	  verplicht	  waren	  de	  bevolking	  tegen	  deze	  snode	  plannen	  te	  beschermen.	  Ook	  onder	  de	  

gezagsgetrouwe	  inwoners	  probeerden	  zij	  dus	  onrust	  te	  zaaien.	  

Ondanks	  de	  zuiveringen	  tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  beschikten	  de	  ballingen	  nog	  over	  

een	  uitgebreid	  netwerk	  in	  de	  stad.	  De	  oorspronkelijke	  Boelen-‐Heijnen-‐clan	  was	  wijd	  vertakt,	  en	  

zoals	  gezegd	  waren	  na	  de	  troebelen	  veel	  familieleden	  achtergebleven	  in	  de	  stad	  om	  de	  zaken	  van	  

de	  ballingen	  waar	  te	  nemen.	  De	  uitgewekenen	  gebruikten	  dit	  netwerk	  onder	  meer	  om	  brieven	  te	  

sturen.	  Zo	  was	  Pieter	  Jansz	  Cort,	  de	  persoon	  die	  de	  onderschepte	  brief	  kreeg	  opgestuurd,	  

vermoedelijk	  een	  sympathisant	  van	  de	  opstandelingen.	  De	  burgemeesters	  verdachten	  hem	  van	  

dissidente	  sympathieën.95	  Ook	  Gerrit	  Claesz	  Grooff,	  die	  een	  brief	  ontving,	  was	  geen	  lid	  van	  de	  

streng-‐katholieke	  factie.	  Dat	  blijkt	  uit	  zijn	  benoeming	  tot	  wachtmeester	  na	  de	  Alteratie	  in	  1578.96	  	  

De	  ballingen	  gebruikten	  hun	  netwerk	  daarnaast	  om	  voorstellen	  tot	  onderhandelingen	  te	  

versturen.	  Zo	  stuurde	  de	  watergeus	  en	  legerleider	  Nicolaes	  Ruychaver	  in	  1574	  een	  brief	  naar	  

zijn	  broer	  in	  Amsterdam,	  waarin	  hij	  voorstelde	  te	  bemiddelen	  tussen	  de	  stad	  en	  de	  prins.97	  Dit	  

concrete	  voorstel	  maakt	  het	  onwaarschijnlijk	  dat	  deze	  brief	  alleen	  voor	  de	  ogen	  van	  zijn	  broer	  

was	  bedoeld.	  Na	  het	  ontzet	  van	  Leiden	  ontving	  oud-‐burgemeester	  Joost	  Buijck	  een	  brief	  van	  een	  

neef,	  die	  hem	  opriep	  de	  poorten	  te	  sluiten	  voor	  de	  Spanjaarden.	  Hij	  stelde	  dat	  dan	  alle	  

‘voorgaende	  misbruijcken’	  zouden	  worden	  vergeven	  en	  vergeten.98	  Ook	  benaderden	  ballingen	  

                                                 
93	  In	  1573	  verzocht	  Oranje	  hem	  naar	  Emden,	  Bremen	  en	  Hamburg	  af	  te	  reizen	  om	  de	  daarheen	  gevluchte	  kooplieden	  
op	  te	  roepen	  terug	  te	  keren	  naar	  Holland	  om	  de	  Opstand	  te	  steunen.	  Onder	  hen	  was	  een	  aantal	  Amsterdamse	  
ballingen	  zoals	  Reinier	  Simonsz	  van	  Neck,	  Lenaert	  Jansz	  Graeff	  en	  Herman	  Rodenburgh.	  Correspondentie	  Willem	  van	  
Oranje,	  nr.	  2874	  (Aan:	  uitgeweken	  kooplieden	  te	  Bremen,	  Emden	  en	  Hamburg,	  22-‐9-‐1573).	  
94	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  75;	  nr.	  80.	  Ook	  van	  Floris	  Dircksz	  den	  Otter,	  een	  van	  de	  ontvangers,	  is	  onduidelijk	  of	  
hij	  sympathiseerde	  met	  de	  opstandelingen.	  Als	  oud-‐schepen	  werd	  hij	  in	  1578	  bij	  de	  Alteratie	  de	  stad	  uit	  gezet.	  Ter	  
Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  367.	  Volgens	  Van	  der	  Aa	  was	  hij	  echter	  aanhanger	  van	  de	  gereformeerde	  
godsdienst.	  Van	  der	  Aa,	  Biografisch	  Woordenboek	  Nederland	  5,	  73-‐74.	  Ook	  was	  hij	  verwant	  aan	  een	  aantal	  ballingen.	  
Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  119.	  	  
95	  Cort	  probeerde	  in	  1573	  baljuw	  van	  Amstelland	  te	  worden,	  maar	  de	  burgemeesters	  hielden	  die	  benoeming	  tegen.	  
Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  6,	  430.	  
96	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  298.	  Grooff	  was	  huidenkoper.	  Ibidem,	  176.	  Hij	  was	  verwant	  aan	  Dirck	  
Jansz	  Graeff,	  balling	  en	  lakenkoper,	  eerst	  gevestigd	  in	  Emden,	  na	  1576	  tot	  Satisfactie	  in	  Hoorn.	  Breen,	  'Het	  eerste	  
bezoek	  van	  Willem	  I',	  71-‐72.	  
97	  NHA,	  Archief	  Ruychaver,	  inv.	  nr.	  82	  (Nicolaes	  Ruychaver	  aan	  diens	  broer,	  ong.	  1574)	  	  
98	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  71	  (Hendrick	  Meyster	  aan	  Joost	  Buyck,	  11-‐10-‐1574).	  Hendrick	  Meyster	  was	  
commissaris	  van	  de	  admiraliteit.	  
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hun	  voormalige	  stadgenoten	  met	  verzoeken	  elkaar	  buiten	  de	  stad	  te	  ontmoeten	  en	  voorstellen	  te	  

bemiddelen.99	  

De	  stadsregering	  vermoedde	  zelf	  ook	  dat	  de	  ballingen	  via	  hun	  sympathisanten	  in	  de	  stad	  

(handschriftelijke)	  publicaties	  verspreidden,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  zaak	  Claes	  Overlander.100	  Deze	  

graankoopman	  werd	  in	  maart	  1574	  gearresteerd	  en	  verschillende	  keren	  verhoord	  op	  

verdenking	  van	  het	  drijven	  van	  handel	  met	  de	  opstandelingen	  en	  het	  verspreiden	  van	  dissidente	  

geschriften	  en	  liedjes.	  In	  zijn	  huis	  trof	  de	  schout	  vele	  verboden	  geuzenliederen,	  pamfletten	  en	  

(nieuws)brieven	  aan.	  Overlander	  liet,	  net	  als	  vele	  anderen,	  zijn	  zaken	  via	  Emden	  lopen	  nadat	  de	  

handel	  tussen	  de	  geuzensteden	  en	  de	  katholieke	  gewesten	  stil	  was	  komen	  te	  liggen.101	  De	  schout	  

vermoedde	  echter	  dat	  hij	  zijn	  handelsnetwerk	  gebruikte	  als	  dekmantel	  voor	  contact	  met	  de	  

geuzen.	  Zo	  was	  de	  schout	  zeer	  geïnteresseerd	  in	  de	  correspondentie	  met	  een	  zekere	  Elbrich	  

Cornelisdr,	  zijn	  zaakwaarnemer	  in	  Emden.102	  De	  schout	  verdacht	  Overlander	  er	  daarnaast	  van	  

contact	  te	  onderhouden	  met	  een	  aantal	  invloedrijke	  Amsterdamse	  protestanten	  die	  in	  

ballingschap	  over	  de	  grens	  verbleven,	  onder	  wie	  Adriaen	  int	  Cromhout,	  Philips	  du	  Gardyn,	  Claes	  

Boelens	  en	  Herman	  Roodenburgh.	  Dat	  was	  geen	  vreemde	  gedachte.	  Overlander	  was	  één	  van	  de	  

ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie	  en	  verwant	  aan	  de	  Boelen-‐Heijnen-‐clan.103	  Uit	  zijn	  vonnis	  blijkt	  

dat	  de	  regeerders	  Overlander	  al	  eerder	  hadden	  verdacht	  van	  dissidente	  sympathieën	  tijdens	  de	  

Beeldenstorm	  en	  het	  burgeroproer.	  Tot	  dusver	  hadden	  zij	  niets	  kunnen	  bewijzen.	  Overlander	  

ontkende	  overigens	  in	  contact	  te	  staan	  met	  de	  ballingen.	  Hij	  wilde	  alleen	  toegeven	  dat	  een	  

koopgezel	  die	  namens	  hem	  een	  brief	  naar	  Dantzig	  zou	  brengen,	  deze	  zonder	  zijn	  toestemming	  

had	  meegegeven	  aan	  Herman	  Roodenburgh.104	  

Mogelijk	  verkreeg	  Overlander	  de	  liedjes	  en	  andere	  opruiende	  geschriften	  via	  zijn	  contacten	  

met	  ballingen	  of	  via	  Elbrich.	  De	  schout	  dacht	  daarnaast	  dat	  de	  graankoopman	  een	  rol	  speelde	  in	  

de	  verdere	  verspreiding	  van	  liedjes	  en	  geschriften	  in	  de	  stad.	  Tijdens	  het	  verhoor	  toonde	  hij	  

Overlander	  een	  handschrift	  en	  vroeg	  hem	  of	  dit	  het	  zijne	  was.	  Overlander	  ontkende.	  Uiteindelijk	  

werd	  hij	  veroordeeld	  voor	  het	  schrijven	  van	  liedjes	  en	  libellen,	  handelen	  en	  contact	  

                                                 
99	  Arent	  Jansz	  Coesvelt,	  een	  prominente	  Amsterdamse	  protestant,	  stelde	  in	  een	  brief	  aan	  een	  oud-‐stadsgenoot	  een	  
ontmoeting	  voor.	  Ibidem,	  nr.	  54	  (Arent	  Jansz	  Coesvelt	  aan	  Jacob	  Banninck,	  20-‐10-‐1573).	  Dezelfde	  Coesvelt	  schreef	  
later	  brieven	  aan	  burgemeester	  Sijbrant	  Buyck	  met	  verzoeken	  om	  overleg.	  Dat	  de	  burgemeesters	  daarop	  ingingen,	  
blijkt	  uit	  een	  verzoek	  van	  de	  burgemeesters	  aan	  admiraal	  Verdugo	  om	  een	  paspoort	  voor	  Coesvelt.	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  
Minuutboek	  48	  (hierna:	  Minuutboek	  48),	  (Burgemeesters	  van	  Amsterdam	  aan	  admiraal	  Verdugo,	  4-‐2-‐1575),	  f.	  46.	  Een	  
paar	  maanden	  later	  ontving	  Coesvelt	  een	  commissie	  van	  Oranje	  om	  troepen	  te	  lichten	  om	  Amsterdam	  in	  te	  nemen:	  
Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  1889	  (Aan:	  Arent	  Jansz	  Coesvelt,	  22-‐4-‐1575)	  
100	  Confessieboek	  274,	  f.	  94v-‐95.	  	  
101	  Pettegree,	  Emden	  and	  the	  Dutch	  Revolt,	  192.	  
102	  Confessieboek	  274,	  f.	  96-‐96v,	  104v.	  
103	  De	  lijst	  met	  ondertekenaars	  van	  de	  Doleantie	  bij:	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie',	  65-‐66.	  Over	  de	  
verwantschapsbanden	  tussen	  Overlander	  en	  de	  Boelen-‐Heijnenclan:	  Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  xxxvii-‐
xxxviii.	  
104	  Confessieboek	  274,	  f.	  96v.	  
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onderhouden	  met	  de	  rebellen	  en	  het	  ontvangen	  van	  nieuwstijdingen.105	  Hij	  werd	  verbannen	  

voor	  drie	  jaar,	  en	  moest	  een	  boete	  betalen	  van	  1000	  goudguldens.	  In	  1576,	  na	  de	  Pacificatie	  van	  

Gent,	  was	  hij	  echter	  alweer	  terug.106	  	  

Lokale	  thema’s	  	  

De	  brieven	  van	  Oranje	  aan	  Amsterdam	  en	  die	  van	  de	  ballingen	  vertonen	  overeenkomsten	  maar	  

ook	  een	  belangrijk	  verschil,	  voortkomend	  uit	  de	  verschillende	  belangen	  die	  eraan	  ten	  grondslag	  

lagen.	  De	  brieven	  van	  de	  ballingen	  waren	  veel	  feller	  van	  toon.	  Beide	  soorten	  brieven	  bevatten	  

naast	  een	  aantal	  meer	  algemene	  thema’s	  ook	  lokale	  verwijzingen.	  Juist	  deze	  wisselwerking	  

maakte	  de	  brieven	  een	  effectief	  instrument	  om	  de	  stadsbevolking	  te	  overtuigen.	  De	  brieven	  van	  

Oranje	  spitsten	  zich	  toe	  op	  de	  gevolgen	  voor	  de	  stad	  als	  zij	  niet	  zou	  kiezen	  voor	  de	  

opstandelingen.	  Het	  was	  slechts	  een	  kwestie	  van	  tijd	  voordat	  de	  wreedheid	  van	  de	  Spanjaarden	  

zich	  tegen	  Amsterdam	  zou	  richten,	  was	  de	  boodschap.	  In	  de	  brief	  uit	  1574	  aan	  Amsterdam	  

beschreef	  Oranje	  nauwgezet	  de	  misdaden	  die	  de	  Spanjaarden	  tegenover	  andere	  

regeringsgetrouwe	  steden	  zoals	  Utrecht	  en	  Antwerpen	  hadden	  begaan.	  Zij	  ondergingen	  ‘als	  dank	  

voor	  hun	  hulp	  en	  trouw’	  (pogingen	  tot)	  plunderingen	  en	  moordpartijen.	  Amsterdam	  hing	  

hetzelfde	  lot	  boven	  het	  hoofd,	  waarschuwde	  Oranje.107	  Ook	  de	  brief	  van	  de	  ‘inwoners	  van	  

Holland,	  gericht	  aan	  ‘onse	  goede	  medebroederen,	  de	  vrome	  borgeren	  ende	  inwoonderen	  van	  

Amsterdam’,	  bevatte	  een	  lang	  exposé	  over	  de	  wandaden	  en	  onbetrouwbaarheid	  van	  de	  

Spanjaarden.108	  

Na	  1575,	  toen	  de	  eerste	  vredesbesprekingen	  –	  zonder	  Amsterdam	  –	  van	  start	  gingen,	  lag	  

het	  zwaartepunt	  in	  de	  brieven	  van	  de	  opstandelingenleiders	  bij	  de	  uitzonderingspositie	  van	  de	  

stad	  in	  Holland.	  Door	  te	  weigeren	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  Staten	  stortte	  de	  stad	  zichzelf,	  de	  

andere	  steden	  in	  Holland	  en	  zelfs	  het	  gehele	  land	  in	  het	  verderf.	  Daarnaast	  was	  de	  economie	  en	  

welvaart	  in	  de	  stad	  verdwenen.	  Deze	  situatie	  zou	  alleen	  nog	  maar	  erger	  worden	  als	  Amsterdam	  

zijn	  plicht	  bleef	  verzaken.	  De	  Amsterdammers	  hadden	  dat	  aan	  zichzelf	  te	  wijten.109	  Pas	  als	  

Amsterdam	  weer	  eendrachtelijk	  was	  verbonden	  met	  de	  Staten,	  lag	  de	  weg	  naar	  welvaart,	  vrede,	  

rust	  en	  gerechtigheid	  open,	  zowel	  voor	  de	  stad	  als	  voor	  het	  hele	  land.	  De	  stad	  had	  daartoe	  de	  

                                                 
105	  Justitieboek	  568,	  f.	  168v.	  Wouter	  Jacobsz	  had	  het	  waarschijnlijk	  over	  Overlander	  toen	  hij	  op	  15	  maart	  schreef	  dat	  
de	  nacht	  ervoor	  twee	  geusgezinden	  opgepakt	  waren	  op	  verdenking	  van	  verraad:	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  
15	  maart	  1574,	  382.	  
106	  Meyer,	  'De	  familie	  Overlander'	  161-‐162	  
107	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  72.	  
108	  Ibidem,	  nr.	  53.	  
109	  Ibidem,	  nr.	  84.	  	  
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plicht	  als	  lidmaat	  van	  het	  lichaam	  van	  de	  Staten,	  zoals	  alle	  inwoners	  van	  de	  Nederlanden	  

verplicht	  waren	  het	  algemeen	  belang	  te	  beschermen.110	  	  

Om	  de	  gelijkgestemdheid	  tussen	  de	  Amsterdammers	  en	  de	  opstandelingen	  te	  

benadrukken,	  wezen	  de	  afzenders	  op	  de	  weerstand	  die	  Amsterdam	  had	  geboden	  tegen	  de	  

Tiende	  Penning.	  Als	  Amsterdam	  zich	  tegen	  de	  belastingmaatregel	  had	  verzet,	  waarom	  dan	  niet	  

ook	  tegen	  de	  vele	  andere	  vergrijpen	  tegen	  de	  privileges	  en	  rechten	  van	  de	  Nederlanden?111	  Door	  

het	  welvaren	  van	  de	  stad,	  maar	  ook	  het	  hele	  vaderland	  te	  laten	  afhangen	  van	  de	  positie	  van	  

Amsterdam,	  legden	  de	  afzenders	  een	  zware	  verantwoordelijkheid	  op	  de	  schouders	  van	  de	  

stadsbewoners.	  De	  brief	  van	  de	  ‘inwoners	  van	  Holland’	  uit	  1573	  aan	  die	  van	  Amsterdam	  ging	  

nog	  een	  stap	  verder	  en	  riep	  de	  Amsterdammers	  op	  niet	  langer	  lafhartig	  te	  zijn.	  Zij	  moesten	  zich	  

niet	  langer	  als	  ‘voetzolen’	  laten	  gebruiken	  door	  de	  Spanjaarden.112	  	  

De	  volhardende	  houding	  van	  Amsterdam	  werd	  daarmee	  steeds	  meer	  een	  

propagandathema	  op	  zichzelf.	  In	  de	  brieven	  uit	  1576	  wezen	  de	  auteurs	  op	  de	  Pacificatie	  van	  

Gent	  en	  het	  feit	  dat	  ook	  Vlaanderen	  en	  Brabant	  zich	  hadden	  verenigd	  met	  Oranje	  en	  de	  Staten	  

van	  Holland	  en	  Zeeland.	  Deze	  latere	  brieven	  maakten	  uitgebreid	  melding	  van	  de	  herhaalde	  

pogingen	  van	  de	  opstandelingen	  vredesonderhandelingen	  op	  te	  starten,	  en	  de	  onwil	  van	  de	  

Amsterdamse	  stadsregering	  daarop	  in	  te	  gaan.113	  Het	  feit	  dat	  de	  regeerders	  niet	  reageerden	  op	  

aanmaningsbrieven	  en	  uitnodigingen	  te	  onderhandelen,	  onderstreepte	  nog	  eens	  de	  onwil	  van	  de	  

stad.	  De	  Staten	  en	  Oranje	  konden	  zich	  daardoor	  steeds	  meer	  profileren	  als	  de	  partijen	  die	  vrede	  

en	  eendracht	  voorstonden,	  in	  tegenstelling	  tot	  Amsterdam,	  de	  aanstichter	  van	  twist	  en	  

tweedracht.	  

Voor	  dit	  doel	  hoefde	  de	  bevolking	  niet	  eens	  kennis	  te	  nemen	  van	  de	  inhoud:	  het	  

versturen	  van	  de	  brieven	  had	  zelf	  al	  propagandawaarde.	  Door	  steeds	  opnieuw	  opwekkingen	  te	  

sturen,	  maakten	  de	  opstandelingen	  duidelijk	  aan	  de	  bevolking	  dat	  zij	  in	  ieder	  geval	  openstonden	  

voor	  onderhandelingen.	  De	  opstandelingen	  bewezen	  hiermee	  immers	  dat	  ze	  een	  handreiking	  

deden	  aan	  de	  stad,	  en	  onderstreepten	  de	  onwil	  van	  de	  stadsregering.	  Het	  feit	  dat	  de	  

burgemeesters	  de	  brieven	  achterhielden,	  legden	  de	  opstandelingen	  uit	  als	  een	  teken	  van	  

dezelfde	  onwil.	  In	  de	  brief	  aan	  de	  schutterijen	  en	  burgers	  van	  oktober	  1576	  schreven	  de	  Staten	  

verontwaardigd	  dat	  zij	  vermoedden	  dat	  de	  burgemeesters	  eerdere	  brieven	  niet	  hadden	  

geopenbaard.114	  	  

                                                 
110	  Hiervoor:	  ibidem,	  nr.	  42;	  nr.	  84:	  Amsterdam	  heeft	  de	  schuldige	  plicht	  om	  zich	  te	  verenigen	  in	  eendracht,	  ‘alst	  
behoort	  onder	  den	  lidtmaten	  van	  een	  lichaam’.	  De	  stad	  dient	  zich	  te	  voegen	  in	  het	  ‘corpus	  vanden	  staten’.	  Over	  de	  
plicht	  aan	  het	  vaderland	  het	  welvaren	  te	  bevorderen	  ook:	  Ibidem,	  nr.	  86;	  nr.	  53;	  nr.	  68.	  
111	  Hiervoor	  de	  brief	  van	  de	  Staten	  van	  Holland	  van	  1572	  in	  Kronijk	  van	  het	  historisch	  gezelschap	  te	  Utrecht	  (1854);	  
SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  68.	  	  
112	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  53.	  
113	  Ibidem,	  nr.	  84.	  Oranje	  spreekt	  over	  de	  diverse	  brieven,	  verzoeken	  en	  vermaningen	  die	  de	  Staten	  zouden	  hebben	  
verstuurd.	  	  
114	  Ibidem.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  nr.	  86.	  
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In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  staan	  de	  effecten	  van	  deze	  en	  andere	  propaganda-‐uitingen	  

centraal,	  maar	  hier	  kan	  alvast	  worden	  gesteld	  dat	  in	  het	  bovenstaande	  geval	  de	  strategie	  van	  de	  

opstandelingen	  bleek	  te	  werken.	  Het	  lukte	  hen	  een	  wig	  te	  drijven	  tussen	  de	  burgemeesters	  en	  de	  

stadsbevolking.	  Het	  nieuws	  dat	  de	  opstandelingen	  brieven	  hadden	  gestuurd	  waarin	  Amsterdam	  

werd	  opgeroepen	  zich	  te	  verlossen	  van	  de	  Spanjaarden	  ging	  snel	  na	  de	  ontvangst	  van	  de	  eerste	  

brief	  van	  oktober	  1576	  rond.115	  Een	  week	  later	  ontstond	  grote	  onrust	  in	  de	  stad	  toen	  het	  verhaal	  

circuleerde	  dat	  een	  opstandelingenleger	  onderweg	  was	  naar	  Amsterdam.	  Veel	  Amsterdammers	  

waren	  woedend	  op	  de	  magistraat,	  aldus	  Wouter	  Jacobsz,	  omdat	  hij	  niet	  op	  het	  verzoek	  in	  de	  

brieven	  was	  ingegaan.	  Daardoor	  werd	  de	  stad	  nu	  ‘int	  wuyterste	  verdriet	  gedreven’.116	  De	  

magistraat	  voelde	  zelfs	  de	  noodzaak	  een	  keur	  te	  laten	  uitgaan	  waarin	  alle	  kritiek	  op	  zijn	  beleid	  

werd	  verboden.117	  

De	  angst	  voor	  mogelijke	  wraakacties	  van	  de	  opstandelingen	  onder	  de	  stadsbevolking	  

was	  groot.	  Wellicht	  om	  deze	  angst	  te	  sussen,	  uitten	  de	  opstandelingen	  in	  de	  brieven	  nauwelijks	  

echte	  dreigementen;	  hun	  toon	  was	  meestal	  verzoenend.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  lieten	  de	  

afzenders	  weten	  dat	  alles	  zou	  worden	  vergeven	  en	  vergeten	  als	  de	  Amsterdammers	  zich	  bij	  hen	  

aansloten.	  In	  een	  enkel	  geval	  werd	  daar	  de	  voorwaarde	  aan	  verbonden	  dat	  zij	  zich	  voortaan	  wel	  

als	  goede	  burgers	  en	  landzaten	  zouden	  gedragen.118	  Oranje,	  maar	  ook	  Boisot,	  poogde	  de	  

reserves	  van	  katholieke	  Amsterdammers	  weg	  te	  nemen	  door	  beloftes	  te	  doen	  over	  de	  vrije	  

uitoefening	  van	  de	  katholieke	  godsdienst.119	  Veelal	  wezen	  de	  auteurs	  naar	  de	  Spanjaarden	  als	  

aanstichters	  van	  het	  kwaad.	  Zij	  hadden	  Amsterdam	  en	  de	  opstandige	  steden	  listig	  tegen	  elkaar	  

opgestookt.120	  Ook	  suggereerden	  de	  afzenders	  dat	  de	  inwoners	  van	  Amsterdam	  bang	  waren	  

voor	  de	  grote	  krijgsmacht	  van	  de	  Spanjaarden	  en	  daardoor	  niet	  in	  opstand	  durfden	  te	  komen.121	  

	   Op	  dit	  punt	  verschilden	  de	  brieven	  van	  de	  leiders	  van	  de	  opstandelingen	  van	  de	  

ballingenbrieven.	  De	  laatste	  waren	  veel	  feller	  van	  toon,	  en	  er	  sprak	  minder	  

vergevingsgezindheid	  uit.	  De	  wrokgevoelens	  die	  velen	  van	  hen	  koesterden,	  lieten	  zich	  niet	  altijd	  

beteugelen.	  De	  auteurs	  meldden	  vrijwel	  allemaal	  dat	  hun	  veel	  verdriet	  was	  aangedaan	  door	  

toedoen	  van	  de	  stad:	  hun	  geloofsgenoten	  en	  verwanten	  waren	  vermoord	  of	  gevlucht,	  en	  zijzelf	  

verstoten.122	  Dat	  zij	  hun	  afkeer	  voor	  de	  stad	  steeds	  openlijker	  uitspraken,	  was	  vanuit	  hun	  

oogpunt	  begrijpelijk.	  Hun	  doel	  met	  de	  brieven	  was	  hetzelfde	  als	  dat	  van	  de	  opstandelingen:	  

                                                 
115	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  13	  oktober	  1576,	  602.	  
116	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  oktober	  1576,	  604.	  
117	  Keurboek	  G,	  12	  december	  1576,	  f.	  143v-‐144.	  
118	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  53;	  nr.	  72;	  nr.	  68.	  Boisot	  legde	  de	  schuld	  van	  de	  ellende	  in	  Holland	  neer	  bij	  
Amsterdam,	  maar	  stelde	  dat	  dit	  vergeten	  zou	  worden	  als	  de	  stad	  het	  kwade	  verbond	  met	  de	  Spanjaarden	  afzwoor.	  
119	  Ibidem,	  nr.	  72;	  nr.	  68.	  De	  auteurs	  wezen	  erop	  dat	  zij	  gewetensvrijheid	  voorstonden.	  
120	  Ibidem,	  nr.	  53.	  
121	  Voor	  dit	  laatste	  argument:	  ibidem,	  nr.	  84.	  In	  de	  brief	  van	  17	  december	  1576	  beweerden	  de	  Staten	  van	  Holland	  dat	  
zij	  en	  Amsterdam	  zelf	  nooit	  vijanden	  zijn	  geweest.	  Alleen	  de	  samenwerking	  van	  de	  stad	  met	  de	  Spanjaarden	  stond	  
tussen	  hen	  in.	  	  
122	  Ibidem,	  nr.	  53;	  nr.	  75;	  nr.	  76;	  nr.	  77;	  nr.	  78;	  nr.	  79;	  nr.	  80;	  nr.	  86	  
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Amsterdam	  in	  handen	  van	  Oranje	  krijgen.	  Zij	  hoefden	  echter	  geen	  concrete	  onderhandelingen	  

met	  de	  stad	  te	  voeren,	  en	  voelden	  zich	  daarom	  mogelijk	  minder	  geroepen	  de	  ontvangers	  van	  de	  

brieven	  gerust	  te	  stellen.	  Hoewel	  de	  Staten	  en	  de	  ballingen	  wel	  degelijk	  samenwerkten	  bij	  het	  

opstellen	  en	  verspreiden	  van	  de	  brieven,	  ging	  die	  samenwerking	  klaarblijkelijk	  niet	  zo	  ver	  dat	  de	  

inhoud	  van	  de	  brieven	  nauwkeurig	  werd	  gedicteerd.	  

De	  reden	  dat	  de	  ballingen	  Amsterdam	  toch	  waarschuwden	  voor	  de	  Spanjaarden,	  was	  dat	  

zij	  ondanks	  alles	  toch	  hielden	  van	  hun	  stad,	  stelden	  zij.	  Ze	  hadden	  er	  bovendien	  nog	  

bloedverwanten	  en	  vrienden	  wonen.	  Zij	  wezen	  op	  hun	  christelijke	  plicht	  om	  hun	  medemens	  

geen	  kwaad	  toe	  te	  wensen.	  Daarmee	  onderstreepten	  ze	  tegelijk	  dat	  de	  Amsterdammers	  deze	  

plicht	  tot	  dusver	  hadden	  verzuimd.123	  Opvallend	  is	  dat	  de	  Amsterdamse	  ballingen	  zowel	  wezen	  

op	  hun	  ‘vaderlicke’	  stad	  als	  op	  hun	  ‘vaderland’.	  In	  beide	  gevallen	  bedoelden	  zij	  daarmee	  hun	  

geboortestad.124	  Dit	  oorspronkelijke	  gebruik	  van	  het	  woord	  vaderland	  bestond	  naast	  het	  gebruik	  

door	  de	  opstandelingen	  van	  het	  begrip	  vaderland	  om	  de	  gezamenlijke	  identiteit	  van	  alle	  

inwoners	  van	  de	  Nederlanden	  te	  benadrukken.125	  Van	  de	  Amsterdamse	  ballingen	  verwees	  alleen	  

Willem	  Baerdesen	  naar	  het	  ‘gemeene	  vaderlant’	  dat	  hij	  en	  zijn	  voorouders	  hadden	  helpen	  groot	  

te	  maken,	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  hij	  het	  beste	  voor	  had	  met	  zijn	  brief.	  Hij	  verbond	  ook	  als	  enige	  

balling	  het	  lot	  van	  Amsterdam	  aan	  dat	  van	  Holland	  en	  de	  gehele	  Nederlanden.126	  

Of	  de	  opstandelingen	  en	  ballingen	  dachten	  dat	  de	  bevolking	  door	  hun	  brieven	  werkelijk	  

in	  opstand	  zouden	  komen,	  is	  onduidelijk.	  Het	  zaaien	  van	  onrust	  was	  al	  een	  gunstig	  resultaat:	  

onrust	  kon	  immers	  leiden	  tot	  een	  koerswijziging,	  afgedwongen	  door	  een	  ontevreden	  bevolking.	  

De	  burgemeesters	  van	  Amsterdam	  zagen	  de	  brieven	  in	  ieder	  geval	  als	  pogingen	  onrust	  te	  

veroorzaken.	  In	  de	  keur	  die	  zij	  opstelden	  naar	  aanleiding	  van	  de	  brief	  van	  Oranje	  van	  november	  

1572,	  schreven	  zij	  dat	  de	  opstandelingen	  oproer	  wilden	  veroorzaken	  in	  de	  stad.127	  Ook	  de	  

campagne	  rond	  de	  onderschepte	  brief	  van	  de	  Spaanse	  soldaat	  zagen	  zij	  als	  een	  poging	  

tweedracht	  te	  zaaien,	  bleek	  uit	  een	  brief	  van	  de	  burgemeesters	  aan	  de	  stadhouder.128	  De	  brief	  

van	  Boisot	  van	  oktober	  1574	  probeerden	  zij	  geheim	  te	  houden,	  uit	  angst	  dat	  de	  Amsterdammers,	  

murw	  geworden	  door	  de	  nijpende	  armoede	  in	  de	  stad,	  zich	  zouden	  laten	  verleiden	  tot	  ‘eenige	  

nieuwicheyt’.129	  Een	  brandbrief	  uit	  1573	  had	  duidelijk	  tot	  doel	  paniek	  te	  zaaien.	  In	  deze	  brief	  gaf	  

de	  afzender	  de	  ontvanger	  precieze	  constructies	  voor	  het	  in	  brand	  steken	  van	  de	  stad	  van	  

binnenuit.	  De	  brief	  was	  vermoedelijk	  bedoeld	  om	  paniek	  te	  zaaien	  over	  de	  mogelijke	  

                                                 
123	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  75;	  nr.	  77;	  nr.	  78;	  nr.	  79,	  nr.	  83;	  nr.	  86;	  NHA,	  Archief	  Ruychaver,	  (Ruychaver	  aan	  
diens	  broer,	  ong.	  1574).	  	  
124	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  75;	  nr.	  76;	  nr.	  77;	  nr.	  78;	  nr.	  79;	  nr.	  83;	  nr.	  86.	  	  
125	  Zie	  hierboven,	  p.	  117-‐118.	  
126	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  83.	  
127	  Keurboek	  G,	  8	  november	  1572,	  f.	  68v.	  
128	  Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  stadhouder,	  18-‐11-‐1574),	  f.	  29-‐29v.	  	  
129	  Ibidem,	  (Burgemeesters	  aan	  president	  van	  Holland,	  8-‐10-‐1574),	  f.	  15-‐15v.	  
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aanwezigheid	  van	  verraders	  in	  de	  stad.130	  Dat	  het	  hier	  waarschijnlijk	  niet	  om	  een	  echt	  plan	  ging,	  

blijkt	  uit	  het	  feit	  dat	  de	  magistraat,	  die	  deze	  en	  twee	  soortgelijke	  brieven	  in	  handen	  kreeg,	  geen	  

extra	  veiligheidsmaatregelen	  nam.	  Van	  een	  echte	  bedreiging	  was	  volgens	  hen	  klaarblijkelijk	  

geen	  sprake.	  	  

Brieven	  en	  pamfletten	  

De	  opstandelingenbrieven	  waren	  nauw	  verbonden	  aan	  de	  gedrukte	  publicaties	  die	  in	  deze	  

periode	  circuleerden,	  maar	  ze	  bedienden	  een	  ander	  publiek.	  In	  twee	  gevallen	  werden	  

Amsterdamse	  brieven	  na	  versturing	  als	  gedrukt	  pamflet	  uitgegeven.	  De	  brief	  van	  Boisot	  aan	  

Amsterdam	  verscheen	  als	  eenbladig	  pamfletje,	  net	  als	  een	  brief	  aan	  Utrecht	  die	  de	  legerleider	  

tegelijkertijd	  had	  gestuurd	  met	  dezelfde	  boodschap.	  Boisot	  zelf	  gaf	  de	  opdracht	  tot	  het	  drukken	  

van	  de	  kopieën.131	  De	  twee	  brieven	  die	  de	  Staten	  van	  Holland	  stuurden	  aan	  de	  stadsregering	  in	  

1576	  verschenen	  daarnaast	  samen	  met	  een	  verklaring	  van	  de	  trompetter	  in	  een	  pamflet.132	  Dit	  

pamflet	  sloot	  aan	  bij	  een	  aantal	  andere	  gedrukte	  geschriften	  én	  handgeschreven	  brieven	  van	  

Oranje	  en	  de	  Staten	  van	  Holland	  en	  Zeeland	  uit	  deze	  periode,	  gericht	  aan	  de	  regeringsgetrouwe	  

gebieden.133	  Ook	  van	  een	  aantal	  ‘landelijke’	  brieven	  werden	  zowel	  handgeschreven	  kopieën	  als	  

gedrukte	  exemplaren	  geproduceerd.	  Dit	  was	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  bij	  Oranjes	  oproep	  tot	  alle	  

inwoners	  van	  de	  Nederlanden,	  geschreven	  kort	  na	  de	  inname	  van	  Den	  Briel.134	  In	  1573	  liet	  

Oranje	  een	  brief	  aan	  de	  regeringsgetrouwe	  gewesten	  drukken.135	  	  

De	  keuze	  voor	  drukwerk	  dan	  wel	  verspreiding	  in	  manuscript	  was	  niet	  willekeurig.	  

Vermoedelijk	  waren	  de	  gedrukte	  brieven	  bedoeld	  voor	  een	  ander	  publiek	  dan	  de	  

stadsbevolking:	  de	  inwoners	  van	  de	  opstandige	  steden.	  Uit	  het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz	  

bleek	  al	  dat	  hij	  nauwelijks	  schreef	  over	  de	  aanwezigheid	  van	  gedrukte	  pamfletten	  in	  Amsterdam.	  

Wel	  merkte	  hij	  een	  aantal	  keer	  op	  dat	  in	  de	  geuzensteden	  opruiend	  drukwerk	  werd	  verkocht.136	  

In	  deze	  steden	  was	  het	  in	  theorie	  niet	  meer	  nodig	  om	  mensen	  te	  winnen	  voor	  de	  zaak	  van	  de	  

opstandelingen.	  Maar	  verraad	  en	  onvrede	  lagen	  continu	  op	  de	  loer.	  Pamfletten	  en	  gedrukte	  

geuzenliedboeken	  konden	  dan	  ook	  dienen	  om	  de	  bevolking	  in	  de	  opstandige	  gewesten	  te	  

sterken	  en	  te	  bevestigen,	  en	  niet	  zozeer	  om	  de	  inwoners	  van	  de	  regeringsgetrouwe	  gebieden	  te	  
                                                 
130	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  46	  (Onbekende	  (R.C.N.)	  aan	  Cornelis	  van	  Bentum,	  februari	  1573).	  
131	  De	  gedrukte	  kopieën	  zijn	  overgeleverd	  in	  de	  pamflettencollectie	  van	  de	  Universiteit	  Leiden:	  Ten	  waer	  saecke	  
(ghoede	  vrunden)	  (…)	  (1574),	  Petit	  182;	  Eersame	  goede	  vrunden	  (…)	  (1574),	  Petit	  183.	  Voor	  een	  transcriptie	  van	  de	  
drukopdracht	  in	  het	  Leidse	  Rekeningenboek:	  De	  Navorscher	  (1864),	  296.	  
132	  Sendtbrieven,	  Knuttel	  277.	  
133	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Vertoog	  ende	  openinge	  om	  een	  goede,	  salighe	  ende	  generale	  vrede	  te	  maken	  in	  dese	  Nederlanden	  
(1576),	  BT	  4731.	  Hierover:	  Van	  Gelderen,	  The	  political	  thought,	  135-‐136.	  Voor	  de	  brieven,	  zie	  p…	  	  
134	  Zie	  toelichting	  bij	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  10867	  (Aan:	  inwoners	  van	  de	  Nederlanden,	  14-‐4-‐1572).	  	  
135	  Copie	  eens	  sendtbriefs	  der	  ridderschap,	  edelen	  ende	  steden	  van	  Hollandt	  (1573),	  Knuttel	  210.	  	  
136	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  19	  april	  1577,	  658,	  over	  Dordrecht.	  Ibidem,	  16	  september	  1576,	  595,	  over	  
Rotterdam;	  ibidem,	  17	  september	  1576,	  596:	  Wouter	  noteerde	  dat	  in	  ‘goeselant	  boucken	  gestroyt	  werden,	  daermede	  
sij	  den	  gemeent	  sochten	  te	  persuaderen,	  dat	  sij	  voer	  seker	  nemen	  souden	  haer	  angenomen	  ketterie	  die	  rechte	  
waerheyt	  te	  sijn.’	  Een	  drukker	  uit	  Leiden	  sprak	  tegenover	  Wouter	  zijn	  afschuw	  uit	  over	  de	  lasterlijke	  boekjes	  die	  sinds	  
het	  ontzet	  van	  Leiden	  vrijelijk	  van	  de	  drukpers	  rolden.	  Ibidem,	  25	  juni	  1575,	  506.	  
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overtuigen.	  Het	  pamflet	  met	  de	  brieven	  van	  de	  Staten	  van	  Holland	  had	  mogelijk	  dit	  doel.	  De	  

brieven,	  aangevuld	  door	  de	  verklaring	  van	  de	  trompetter	  die	  uitgebreid	  verslag	  deed	  van	  zijn	  

slechte	  behandeling,	  toonden	  de	  inwoners	  van	  het	  opstandige	  gebied	  dat	  Oranje	  en	  de	  

opstandelingenleiders	  de	  enigen	  waren	  die	  vrede	  wilden	  en	  dus	  eenheid	  nastreefden.	  Deze	  

boodschap	  brachten	  ook	  de	  brieven	  van	  Boisot	  aan	  Amsterdam	  en	  Utrecht	  over.	  

Dezelfde	  wisselwerking	  tussen	  lokale	  en	  algemenere	  propaganda	  is	  zichtbaar	  in	  het	  

gebruik	  van	  onderschepte	  brieven.	  Deze	  speelden	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  

propagandacampagne	  van	  de	  opstandelingen.	  Handschriftelijke	  kopieën	  van	  onderschepte	  

brieven	  werden	  herhaaldelijk	  doorgestuurd	  om	  de	  verraderlijkheid	  van	  de	  tegenpartij	  aan	  te	  

tonen.137	  Maar	  onderschepte	  brieven	  vonden	  ook	  hun	  weg	  naar	  de	  drukpers.138	  In	  beide	  gevallen	  

bereikten	  de	  brieven	  een	  breder	  publiek,	  maar	  de	  gedrukte	  exemplaren	  dienden	  voor	  het	  

overbrengen	  van	  een	  algemene	  boodschap,	  terwijl	  het	  doorsturen	  van	  de	  onderschepte	  brieven	  

vooral	  een	  tactische	  zet	  was.	  

‘Katholieke’	  brieven	  

Niet	  alleen	  de	  opstandelingen	  gebruikten	  opwekkingsbrieven	  om	  de	  bevolking	  te	  beïnvloeden.	  

Ook	  het	  centrale	  gezag	  en	  de	  loyale	  magistraten	  stuurden	  troostbrieven,	  dankbetuigingen	  of	  

dreigbrieven	  aan	  verschillende	  steden.	  Het	  doel	  van	  deze	  brieven	  was	  hetzelfde	  als	  dat	  van	  de	  

opstandelingen:	  het	  overtuigen	  van	  een	  groter	  publiek	  om	  te	  kiezen	  voor	  of	  trouw	  te	  blijven	  aan	  

het	  centrale	  gezag.	  Deze	  ontwikkeling	  toont	  een	  verschuiving	  in	  de	  bereidwilligheid	  van	  de	  

autoriteiten	  een	  beroep	  te	  doen	  op	  een	  algemeen	  publiek.	  Openlijker	  dan	  tevoren	  vochten	  de	  

katholieke	  autoriteiten	  via	  publieke	  media	  om	  de	  gunsten	  van	  het	  publiek.	  Alva	  stuurde	  in	  de	  

zomer	  van	  1572	  bijvoorbeeld	  diverse	  ‘opene’	  dankbrieven	  aan	  Amsterdam,	  die	  werden	  

afgeroepen	  vanaf	  het	  stadhuis.	  Daarin	  prees	  hij	  de	  bevolking	  om	  haar	  standvastigheid	  en	  stelde	  

hij	  financiële	  en	  militaire	  hulp	  in	  het	  vooruitzicht.139	  In	  juni	  1572	  richtte	  Alva	  tot	  twee	  keer	  toe	  

                                                 
137	  Correspondentie	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  6974	  (Aan:	  magistraat	  en	  dekenen	  van	  de	  schutterij	  van	  Brussel,	  13-‐10-‐
1576);	  nr.	  8324	  (Aan:	  Staten-‐Generaal,	  2-‐2-‐1577);	  nr.	  9263	  (Aan:	  Nicolaes	  Ruychaver,	  18-‐8-‐1572).	  Over	  de	  rol	  van	  
onderschepte	  brieven	  in	  de	  propagandacampagne	  tegen	  Don	  Juan	  na	  de	  Pacificatie:	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  
de	  pamfletten,	  62-‐63.	  Over	  het	  gebruik	  van	  onderschepte	  brieven	  in	  Oranjes	  campagne:	  ibidem,	  104-‐107.	  Over	  de	  
bewuste	  ontregeling	  van	  de	  communicatie	  in	  de	  aanloop	  naar	  de	  Opstand	  door	  onder	  anderen	  Oranje:	  Geevers,	  
Gevallen	  vazallen,	  48,	  109-‐110.	  	  
138	  Translaet	  van	  eenen	  gheintercipeerden	  brief	  (…)	  aen	  de	  Prince	  van	  Parme	  (1579),	  Knuttel	  445;	  Discours	  sommier	  des	  
jvstes	  cavses	  (…)	  avecq	  plusieurs	  lettres	  missives	  interceptes	  (1577),	  Knuttel	  307,	  309;	  Twee	  brieuen	  van	  wylen	  don	  Jan	  
van	  Oostenrijck	  (…)	  (1578),	  Knuttel	  381.	  
139	  In	  augustus	  1572	  stuurden	  zowel	  Filips	  als	  Alva	  een	  ‘troostelijcke’	  brief	  aan	  Amsterdam.	  ‘Dagverhaal’,	  1	  augustus	  
1572,	  f.	  25v-‐26.	  Over	  een	  dankbrief	  van	  Alva	  aan	  Zwolle	  in	  juni	  1572:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  
1572-1575,	  43.	  Hertog	  Erik	  van	  Brunswijk	  stuurde	  in	  juni	  1574	  een	  vermaning	  naar	  Hoorn	  en	  Enkhuizen.	  Brandt,	  
Historie	  der	  vermaerde	  zee-	  en	  koop-stad	  Enkhuisen,	  154-‐155.	  De	  heer	  van	  Billy,	  stadhouder	  van	  Friesland,	  stuurde	  
eind	  december	  1574	  drie	  brieven	  naar	  Enkhuizen,	  Hoorn	  en	  Medemblik.	  Deze	  brief	  verwees	  naar	  eerdere	  brieven	  
gestuurd	  namens	  Filips	  en	  Hierges.	  Ibidem,	  157-‐159.	  	  
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een	  troostbrief	  aan	  steden	  die	  op	  het	  punt	  stonden	  over	  te	  gaan	  naar	  de	  opstandelingen.	  Beide	  

brieven	  kwamen	  overigens	  te	  laat.140	  

Het	  centrale	  gezag	  toonde	  zich	  bewust	  van	  de	  kracht	  van	  brieven.	  Alva	  verzocht	  de	  

Amsterdamse	  regeerders	  bijvoorbeeld	  herhaaldelijk	  brieven	  te	  sturen	  aan	  de	  stadsbesturen	  van	  

de	  opstandige	  steden.	  Hij	  besefte	  blijkbaar	  dat	  zo’n	  schrijven	  meer	  gewicht	  in	  de	  schaal	  legde	  

dan	  een	  missive	  die	  door	  hemzelf	  was	  opgesteld.	  Zo	  schreven	  de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  in	  

december	  1572	  acht	  brieven	  aan	  geuzensteden	  met	  vermaningen	  om	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  

loyale	  steden.141	  De	  burgemeesters	  van	  Kampen	  schreven	  brieven	  aan	  de	  magistraten	  van	  

Enkhuizen	  en	  een	  aantal	  andere	  steden	  waarin	  zij	  opriepen	  tot	  gehoorzaamheid	  aan	  Filips.	  In	  

Enkhuizen	  leidden	  die	  brieven	  tot	  tumult	  nadat	  ze,	  op	  aandringen	  van	  de	  gemeente,	  in	  het	  

openbaar	  waren	  voorgelezen.	  Volgens	  de	  woedende	  stadsbevolking	  zat	  Alva	  achter	  deze	  

brieven,	  en	  zij	  joegen	  de	  bode	  weg	  uit	  de	  stad.142	  Dit	  soort	  brieven	  had	  overigens	  een	  breder	  

bereik	  dan	  alleen	  de	  steden	  aan	  wie	  ze	  waren	  geadresseerd:	  Wouter	  Jacobsz	  kreeg	  in	  1573	  een	  

kopie	  van	  een	  brief	  aan	  de	  ‘gerevolteerde’	  steden	  onder	  ogen	  met	  daarin	  een	  uitnodiging	  van	  

Noircarmes	  aan	  de	  ingezetenen	  om	  te	  onderhandelen	  over	  vrede.143	  	  

Net	  als	  de	  opstandelingen	  exploiteerden	  de	  aanhangers	  van	  de	  regeringsgetrouwe	  partij	  hun	  

persoonlijke	  connecties.	  De	  katholieke	  vluchtelingen	  die	  waren	  samengestroomd	  in	  Amsterdam	  

schreven	  herhaaldelijk	  waarschuwingsbrieven	  naar	  bekenden	  die	  waren	  achtergebleven	  in	  hun	  

voormalige	  woonplaatsen	  en	  die	  nu	  in	  handen	  waren	  van	  de	  opstandelingen.	  Regelmatig	  

kwamen	  mensen	  bij	  elkaar	  om	  gezamenlijk	  brieven	  te	  schrijven.	  Tijdens	  een	  vergadering	  in	  de	  

Agnietenkapel	  in	  december	  1572	  besloten	  alle	  katholieke	  vluchtelingen	  uit	  Gouda	  die	  zich	  in	  

Amsterdam	  bevonden	  bijvoorbeeld	  om	  brieven	  van	  ‘advertissement’	  te	  schrijven	  aan	  bekenden	  

die	  waren	  achtergebleven.144	  In	  sommige	  gevallen	  stuurde	  de	  stedelijke	  overheid	  deze	  

brievencampagnes	  aan.	  De	  burgemeesters	  van	  Amsterdam	  ontboden	  in	  oktober	  1572	  een	  aantal	  

                                                 
140	  Het	  ging	  om	  brieven	  aan	  Zierikzee	  en	  Gorinchem:	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  liv-‐lv;	  
lxi.	  Ook	  Delft	  ontving	  op	  28	  juni	  1572	  brieven:	  ibidem,	  lxxxiii.	  In	  het	  najaar	  van	  1577	  stuurden	  Filips	  en	  Don	  Juan	  twee	  
opwekkingsbrieven	  aan	  Amsterdam.	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  89	  (Filips	  II	  aan	  magistraat	  en	  inwoners	  van	  
Amsterdam,	  2-‐9-‐1577).	  Twee	  soortgelijke	  brieven	  van	  Don	  Juan:	  ibidem,	  nr.	  90	  (Don	  Juan	  aan	  magistraat	  en	  inwoners	  
van	  Amsterdam,	  12-‐10-‐1577)	  (plus	  twee	  kopieën);	  nr.	  91	  (Don	  Juan	  aan	  magistraat	  en	  inwoners	  van	  Amsterdam,	  12-‐
12-‐1577).	  
141	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  4	  december	  1572,	  f.	  250v.	  Waarschijnlijk	  gaat	  het	  om	  dezelfde	  brieven	  waarvan	  
Wouter	  Jacobsz	  gewag	  maakte:	  op	  2	  december	  1572	  vertelde	  burgemeester	  Jan	  Claesz	  Hoppen	  in	  aanwezigheid	  van	  
de	  prior	  dat	  hij	  de	  dag	  ervoor	  waarschuwingsbrieven	  had	  bezegeld	  aan	  Leiden	  en	  Gouda.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  
bezegelde	  de	  burgemeester	  nog	  drie	  brieven.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  2	  december	  1572,	  89.	  Ook	  begin	  
1573	  richtten	  de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  op	  verzoek	  van	  Alva	  een	  brief	  aan	  Enkhuizen	  en	  enkele	  andere	  steden.	  
SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  45	  (Alva	  aan	  burgemeesters	  van	  Amsterdam,	  10-‐2-‐1573).	  Zie	  ook	  Res.	  Vr.,	  20	  februari	  
1573,	  f.	  235.	  De	  brief	  aan	  Enkhuizen	  was	  mede	  ondertekend	  door	  een	  voormalige	  burgemeester	  van	  Enkhuizen,	  
Frederik	  Simonsz,	  die	  naar	  Amsterdam	  was	  gevlucht.	  Van	  Vloten,	  Nederlands	  opstand	  tegen	  Spanje,	  1572-1575,	  cxvi-‐
cxvii.	  Zie	  ook	  Dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz,	  16	  februari	  1573,	  187.	  	  
142	  Zie	  Brandt,	  Historie	  der	  vermaerde	  zee-	  en	  koop-stad	  Enkhuisen,	  138-‐139.	  
143	  Dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz,	  19	  november	  1573,	  340.	  
144	  Ibidem,	  18	  december	  1572,	  102-‐103.	  Later	  bleek	  dat	  de	  ontvangers	  door	  deze	  brieven	  in	  de	  problemen	  waren	  
gekomen.	  Ibidem,	  23	  december	  1572,	  106;	  1	  januari	  1573,	  116.	  Om	  zijn	  broeders	  verdere	  problemen	  te	  besparen	  
schreef	  hij	  op	  2	  januari	  een	  brief	  onder	  de	  naam	  van	  zijn	  nicht	  Aluid	  Zandersdr.	  Ibidem,	  2	  januari	  1573,	  118.	  
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vluchtelingen	  uit	  diverse	  geuzensteden	  en	  riepen	  hen	  op	  waarschuwingsbrieven	  te	  schrijven	  

naar	  deze	  steden	  waarin	  hun	  genade	  werd	  beloofd	  als	  ze	  zich	  weer	  aan	  de	  Spaanse	  kant	  

begaven.145	  Ook	  schakelden	  de	  burgemeesters	  de	  hulp	  in	  van	  de	  katholieke	  vluchtelingen	  om	  

ervoor	  te	  zorgen	  dat	  door	  henzelf	  gezonden	  brieven	  aan	  andere	  steden	  onder	  de	  aandacht	  

kwamen	  van	  de	  stadsbevolking.146	  

De	  overeenkomsten	  tussen	  de	  brievencampagnes	  van	  de	  opstandelingen	  en	  de	  

regeringsgetrouwe	  partij	  zijn	  groot,	  maar	  er	  zijn	  ook	  verschillen.	  De	  opstandelingen	  stuurden	  op	  

grotere	  schaal	  brieven.	  Door	  de	  wisselwerking	  met	  pamfletten	  en	  andere	  media	  vertoonden	  de	  

propaganda-‐uitingen	  een	  bepaalde	  continuïteit.	  Met	  andere	  woorden:	  de	  brieven	  maakten	  

onderdeel	  uit	  van	  een	  gerichte	  propagandacampagne.	  Het	  Habsburgse	  centrale	  gezag	  geloofde	  

daarentegen	  niet	  in	  het	  grootschalige	  gebruik	  van	  de	  drukpers,	  hoewel	  er	  aanwijzingen	  zijn	  dat	  

het	  in	  deze	  periode	  wel	  een	  paar	  pamfletten	  liet	  drukken.147	  Het	  bleef,	  net	  als	  in	  de	  jaren	  ervoor,	  

grotendeels	  vertrouwen	  op	  traditionele	  communicatievormen	  zoals	  afkondigingen,	  ceremonieel	  

vertoon	  maar	  ook	  militair	  machtsvertoon.	  Alva	  hoopte	  bijvoorbeeld	  de	  bevolking	  te	  overtuigen	  

zijn	  kant	  te	  (blijven)	  kiezen	  door	  het	  stellen	  van	  enkele	  afschrikwekkende	  voorbeelden.	  De	  

bloedige	  plunderingen	  van	  Mechelen,	  Naarden	  en	  Zutphen	  hadden	  echter	  het	  tegenovergestelde	  

effect.148	  Alva’s	  opvolger	  Luís	  de	  Requeséns	  kreeg	  als	  opdracht	  om	  een	  ander,	  toleranter	  beeld	  

van	  het	  regime	  over	  te	  brengen,	  onder	  meer	  door	  een	  nieuw	  generaal	  pardon	  uit	  te	  vaardigen	  in	  

1574.	  Maar	  het	  lukte	  de	  Requesens	  niet	  om	  het	  wantrouwen	  weg	  te	  nemen	  onder	  de	  bevolking,	  

ook	  al	  omdat	  hij	  weigerde	  direct	  afstand	  te	  nemen	  van	  het	  beleid	  van	  Alva.	  Pas	  na	  1576,	  toen	  

Don	  Juan	  de	  inmiddels	  overleden	  de	  Requesens	  opvolgde	  als	  landvoogd,	  zou	  het	  Habsburgse	  

regime	  op	  grotere	  schaal	  gebruik	  gaan	  maken	  van	  de	  drukpers	  om	  propaganda	  te	  produceren.149	  

	  

Geuzenliederen	  

	  

Net	  als	  in	  de	  handgeschreven	  brieven	  werden	  Amsterdammers	  in	  de	  geuzenliederen	  

aangesproken	  op	  de	  twistzieke	  houding	  van	  hun	  stadsregering.	  Daarmee	  reflecteerden	  de	  

liederen	  de	  toenemende	  onvrede	  onder	  de	  stadsbevolking	  over	  de	  uitzonderingspositie	  van	  haar	  

stad.150	  Door	  een	  aantal	  inhoudelijke	  en	  praktische	  kenmerken,	  die	  deels	  overeenkwamen	  met	  

                                                 
145	  Ibidem,	  15	  oktober	  1572,	  36.	  
146	  Ibidem,	  23	  november	  1572,	  77.	  
147	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  96-‐97.	  Een	  pamflet	  dat	  met	  zekerheid	  aan	  Alva	  
kan	  worden	  toegeschreven	  was	  het	  Vercleringe	  der	  rechtverdiger	  saecken	  vande	  plunderinge	  geschiet	  der	  stadt	  van	  
Mechelen	  (1572),	  BT	  4722.	  Dit	  pamflet	  was	  echter	  bedoeld	  voor	  een	  select	  publiek.	  Hierover:	  Stensland,	  Habsburg	  
communication	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  100-‐105.	  Over	  een	  ander	  pamflet	  van	  Alva	  dat	  in	  vier	  talen	  verscheen	  
in	  juni	  1572:	  Geurts,	  De	  Nederlandse	  Opstand	  in	  de	  pamfletten,	  42-‐43.	  Over	  de	  terughoudendheid	  van	  het	  regime	  in	  het	  
inzetten	  van	  de	  drukpers,	  zie	  Hoofdstuk	  1,	  .	  32.	  
148	  Stensland,	  Habsburg	  communication	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  97-‐99.	  	  
149	  Ibidem,	  111-‐115.	  
150	  Meer	  hierover:	  Hoofdstuk	  5.	  
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die	  van	  de	  brieven,	  waren	  geuzenliederen	  een	  effectief	  propagandamedium.	  Zo	  was	  de	  inhoud	  

van	  geuzenliederen	  uiterst	  flexibel,	  en	  de	  persoonlijke	  betrokkenheid	  die	  liedjes	  vereisten,	  

vergrootte	  hun	  waarde	  als	  propaganda-‐instrument.	  Ook	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  ballingen	  

droeg	  bij	  tot	  de	  effecitiviteit	  van	  geuzenliederen.	  	  

Een	  belangrijk	  voordeel	  van	  de	  geuzenliedjes	  was	  dat	  ze	  voortborduurden	  op	  een	  lange	  

en	  populaire	  traditie.	  Van	  oudsher	  werden	  liederen	  gebruikt	  om	  informatie	  over	  te	  dragen	  en	  

om	  mensen	  op	  te	  wekken,	  te	  troosten	  en	  te	  overtuigen.151	  Al	  voor	  de	  Reformatie	  klonken	  

religieuze	  liederen	  steeds	  vaker	  in	  de	  landstaal.	  De	  zogeheten	  souterliedekens,	  psalmvertalingen	  

op	  populaire	  deuntjes,	  waren	  vanaf	  ongeveer	  1540	  ongekend	  populair.	  Deze	  werden	  ook	  

gezongen	  in	  vernieuwingsgezinde	  kringen,	  maar	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  ‘officiële’	  

reformatorische	  psalmvertalingen	  waren	  ze	  niet	  verboden.	  Het	  gemeenschappelijk	  zingen	  van	  

psalmen	  was	  een	  belangrijke	  pijler	  van	  de	  gereformeerde	  godsdienst.	  Maar	  ook	  spotliederen,	  

politieke	  liederen	  en	  martelaarsliederen	  waarin	  de	  lotgevallen	  van	  ter	  dood	  veroordeelde	  

aanhangers	  van	  de	  Reformatie	  staan	  beschreven,	  droegen	  bij	  aan	  de	  verspreiding	  van	  het	  

reformatorische	  gedachtegoed.152	  Geuzenliederen	  waren	  schatplichtig	  aan	  deze	  bestaande	  

liedvormen	  zoals	  de	  souterliedekens.153	  Het	  geuzenlied	  was	  dan	  ook	  allesbehalve	  een	  homogeen	  

genre.	  Onder	  de	  geuzenliedjes	  bevinden	  zich	  ook	  verhalende	  liederen,	  spotliederen,	  geestelijke	  

liederen	  en	  rederijkersrefreinen.154	  	  

De	  geuzenliederen	  hadden	  alleen	  hun	  pro-‐Oranje	  (en	  later	  pro-‐Republiek),	  anti-‐Spaanse	  

en	  anti-‐katholieke	  strekking	  gemeen.	  Ze	  droegen	  de	  bredere	  propagandathema’s	  van	  de	  

opstandelingen	  uit.	  Dat	  gold	  ook	  voor	  de	  ‘objectieve’	  verhalende	  liederen	  over	  bijvoorbeeld	  

belegeringen,	  die	  vaak	  direct	  na	  de	  gebeurtenis	  werden	  gecomponeerd	  en	  die	  als	  informatiebron	  

dienden.155	  Zo	  lag	  de	  nadruk	  in	  twee	  ‘nieuwsliederen’	  over	  het	  ontzet	  van	  Leiden	  in	  1574	  en	  het	  

beleg	  van	  Alkmaar	  in	  1573	  op	  de	  heldendaden	  van	  de	  opstandelingen.156	  Overigens	  ontstond	  de	  

verzamelnaam	  geuzenliedjes	  pas	  nadat	  een	  aantal	  liedjes	  uit	  de	  eerste	  fase	  van	  de	  Opstand	  was	  

gebundeld	  in	  de	  zogeheten	  geuzenliedboeken.	  	  
                                                 
151	  Vooral	  rederijkersrefreinen	  hadden	  tot	  doel	  te	  redeneren	  en	  te	  overtuigen.	  Hoewel	  de	  refreinen	  officieel	  geen	  
liederen	  zijn	  omdat	  ze	  bedoeld	  waren	  om	  voor	  te	  dragen,	  komen	  verschillende	  refreinen	  voor	  in	  de	  geuzenliedboeken.	  
Zie	  Van	  Elslander,	  Het	  refrein	  in	  de	  Nederlanden	  tot	  1600,	  9-‐11.	  
152	  Pettegree,	  Reformation	  and	  the	  culture	  of	  persuasion,	  40-‐75;	  Pollmann,	  '"Hey	  ho,	  let	  the	  cup	  go	  round!"';	  Scribner,	  
'Oral	  culture',	  245-‐246.	  
153	  Een	  aantal	  psalmberijmingen	  verscheen	  in	  de	  loop	  der	  jaren,	  waarvan	  die	  van	  Petrus	  Datheen	  (1566)	  nog	  steeds	  
de	  bekendste	  is.	  Lenselink,	  De	  Nederlandse	  psalmberĳmingen,	  hoofdstuk	  6.	  Over	  de	  martelaarsliederen,	  die	  samen	  met	  
brieven	  van	  martelaren	  werden	  verzameld	  in	  kleine	  boekjes	  onder	  de	  titel	  Het	  offer	  des	  Heeren	  zie:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  90.	  
154	  Over	  de	  relatie	  tussen	  martelaarsliederen	  en	  geuzenliederen	  zie:	  Visser,	  '2	  december	  1567'.	  	  
155	  Over	  liederen	  als	  nieuwsbron,	  zie:	  Dunthorne,	  'Singing	  the	  news';	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Eerste	  
deel';	  McShane	  Jones,	  'The	  gazet	  in	  metre'.	  
156	  Het	  lied	  over	  Alkmaar	  verscheen	  in	  eerste	  instantie	  in	  een	  pamflet	  met	  daarin	  het	  dagverhaal	  dat	  Nanning	  van	  
Foreest,	  teruggekeerd	  balling,	  bijhield	  tijdens	  de	  belegering.	  Dit	  lied	  kwam	  vervolgens	  in	  het	  geuzenliedboek	  van	  1588	  
terecht:	  Een	  cort	  verhael	  van	  de	  strenghe	  belegheringhe	  ende	  aftreck	  der	  Spangiaerden	  van	  de	  stadt	  Alcmaer	  (1573),	  
Knuttel	  207.	  Het	  lied	  met	  de	  beginregel	  ‘Alsmen	  schreef	  duysent	  vijfhondert	  /	  en	  drie	  en	  tseventich	  jaer’:	  
Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  60.	  Fruytiers	  schreef	  het	  lied	  over	  het	  ontzet	  van	  Leiden:	  Een	  nieu	  Liedeken	  vande	  
miraculeuselicke	  verlossinghe	  der	  stadt	  Leyden.	  Dit	  lied	  was	  niet	  opgenomen	  in	  een	  van	  de	  geuzenliedboeken.	  
Repertorium,	  D186.	  
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Minstens	  39	  uitgaven	  van	  het	  geuzenliedboek	  zijn	  er	  geweest.	  De	  vroegste	  (en	  niet	  

overgeleverde)	  dateerde	  waarschijnlijk	  uit	  1574,	  de	  laatste	  uit	  het	  midden	  van	  de	  achttiende	  

eeuw.	  De	  oudst	  bewaard	  gebleven	  editie	  komt	  uit	  1576-‐1577.157	  De	  inhoud	  van	  de	  

geuzenliedboeken	  wisselt;	  vrijwel	  elke	  nieuwe	  editie	  werd	  aangevuld	  met	  liederen	  over	  recente	  

ontwikkelingen,	  en	  soms	  ook	  met	  onbekende	  liederen	  over	  eerdere	  gebeurtenissen.	  Minder	  

populaire	  of	  relevante	  liedjes	  werden	  geschrapt.	  De	  uitgevers	  plaatsten	  de	  liedjes	  veelal	  in	  

chronologische	  volgorde.	  In	  sommige	  edities	  kregen	  de	  liedjes	  een	  korte	  inleiding,	  waardoor	  een	  

geschiedverhaal	  in	  liederen	  ontstond.158	  Over	  de	  manier	  waarop	  de	  geuzenliedboeken	  precies	  

tot	  stand	  kwamen,	  is	  nog	  weinig	  bekend.	  Veel	  drukken	  komen	  uit	  Holland.159	  Zoals	  gezegd	  

gebruikten	  uitgevers	  waarschijnlijk,	  naast	  de	  eerdere	  drukken,	  liederen	  die	  al	  circuleerden	  op	  

losse	  liedbladen,	  zowel	  gedrukt	  als	  handgeschreven	  en	  in	  verzamelhandschriften.	  De	  gedrukte	  

liedbladen	  waren	  over	  het	  algemeen	  bladen	  van	  ongeveer	  30	  bij	  40	  centimeter	  waarop	  vier	  

liedjes	  naast	  elkaar	  stonden.	  Deze	  liedbladen	  werden	  in	  hun	  geheel	  verkocht,	  maar	  ook	  in	  

stroken	  geknipt.160	  Van	  het	  eerste	  lied	  in	  de	  geuzenliedboeken,	  het	  martelaarslied	  Antwerpen	  

rijck,	  o	  keizerkijke	  stad,	  is	  zeker	  dat	  het	  in	  1566	  op	  een	  los	  blad	  circuleerde.161	  Marskramers	  en	  

liedjeszangers	  verkochten	  deze	  ‘vliegende	  blaadjes’	  en	  zongen	  de	  liedjes	  op	  straat	  en	  op	  

publieke	  plaatsen.	  Maar	  ze	  werden	  ook	  gestrooid	  op	  straat	  of	  aangeplakt	  aan	  openbare	  

gebouwen	  en	  gezongen	  op	  straat	  en	  in	  schuiten.162	  

De	  vraag	  is	  in	  hoeverre	  Willem	  van	  Oranje	  en	  de	  opstandelingen	  actief	  bijdroegen	  aan	  de	  

totstandkoming	  van	  deze	  liedjes.	  Omdat	  van	  lang	  niet	  alle	  geuzenliederen	  bekend	  is	  door	  wie	  ze	  

zijn	  geschreven,	  is	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  opstandelingen	  lastig	  vast	  te	  stellen.	  Kuiper	  stelt	  dat	  

ongeveer	  vijftien	  liederen	  zijn	  gemaakt	  door	  personen	  uit	  de	  directe	  nabijheid	  van	  Willem	  van	  

Oranje.163	  Ook	  het	  feit	  dat	  één	  van	  de	  eerste	  drukken,	  die	  uit	  1577-‐1578,	  gedrukt	  is	  door	  Jan	  

Canin,	  de	  officieuze	  landsdrukker	  van	  de	  Staten	  van	  Holland,	  wijst	  in	  de	  richting	  van	  een	  directe	  

betrokkenheid	  van	  de	  opstandelingen	  bij	  de	  geuzenliederen.164	  Dankzij	  de	  gewoonte	  van	  

rederijkers	  om	  teksten	  te	  ondertekenen	  met	  zinspreuken	  en	  de	  motto’s	  van	  hun	  kamers,	  zijn	  van	  

sommige	  liedjes	  de	  dichters	  te	  achterhalen:	  Lucas	  d’Heere,	  Johan	  Fruytiers,	  Willem	  van	  Haecht,	  
                                                 
157	  Martine	  de	  Bruin	  telde	  38	  uitgaven.	  Vier	  hiervan	  zijn	  niet	  bewaard	  gebleven,	  waaronder	  de	  vermoedelijk	  oudste	  
editie	  uit	  1574.	  Zie:	  De	  Bruin,	  'Bevroren	  boekjes',	  82.	  Sinds	  de	  verschijning	  van	  dit	  artikel	  vond	  De	  Bruin	  in	  de	  
bibliotheek	  van	  Göttingen	  een	  uitgave	  uit	  1576-‐1577,	  dat	  daarmee	  de	  39ste	  bekende	  druk	  is:	  getiteld	  Een	  nieu	  Guese	  
Liede	  Boecxken	  (…)	  (1576/1577?).	  De	  Bruin,	  'Een	  nóg	  ouder	  geuzenliedboek'.	  
158	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Eerste	  deel';	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Tweede	  deel'.	  
159	  De	  Bruin,	  'Een	  nóg	  ouder	  geuzenliedboek',	  233-‐234.	  
160	  Kossmann,	  De	  Nederlandsche	  straatzanger,	  26-‐27.	  Albert	  Christiaensz,	  de	  bekende	  drukker	  uit	  Vianen,	  verkocht	  
een	  compleet	  liedblad:	  De	  la	  Fontaine	  Verwey,	  'Hendrik	  van	  Brederode	  en	  de	  drukkerijen	  van	  Vianen',	  19.	  
161	  Een	  spion	  die	  begin	  1566	  in	  opdracht	  van	  Margaretha	  van	  Parma	  polshoogte	  kwam	  nemen	  bij	  de	  verdachte	  
drukker	  Albert	  Christaensz	  in	  Vianen,	  meldde	  dat	  dit	  lied	  hem	  was	  aangeboden.	  De	  la	  Fontaine	  Verwey,	  'Hendrik	  van	  
Brederode	  en	  de	  drukkerijen	  van	  Vianen',	  17-‐18.	  	  
162	  Kossmann,	  De	  Nederlandsche	  straatzanger,	  9-‐23.	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  2.	  
163	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednrs.	  55,	  33,	  114,	  120,	  130	  met	  zekerheid.	  Met	  minder	  zekerheid:	  liednrs.	  73,	  89,	  
102,	  123.	  Misschien:	  40,	  100,	  103.	  Deze	  aantekeningen	  vond	  Leendertz	  na	  de	  dood	  van	  Kuiper.	  Leendertz,	  'Inleiding',	  
xxviii.	  
164	  De	  Bruin,	  'Bevroren	  boekjes',	  82.	  
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Jeronimus	  van	  der	  Voort,	  Dirck	  Volckertsz	  Coornhert,	  Peter	  Sterlincx	  en	  Laurens	  Jacobsz	  Reael.	  

Een	  aantal	  van	  hen	  was	  balling	  en	  behoorde	  tot	  de	  ‘literaire	  entourage’	  van	  Oranje.165	  Marnix	  

van	  St.	  Aldegonde,	  de	  belangrijkste	  publicist	  van	  Oranje,	  schreef	  vermoedelijk	  zelf	  ook	  een	  

lied.166	  Ook	  het	  Wilhelmus	  is	  waarschijnlijk	  geschreven	  door	  een	  rederijker,	  hoewel	  over	  het	  

auteurschap	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  nog	  wordt	  gedebatteerd.167	  

De	  betrokkenheid	  van	  de	  rederijkers	  bij	  de	  geuzenliedjes	  wijst	  op	  een	  belangrijk	  

inhoudelijk	  voordeel	  van	  liederen:	  volgens	  de	  regels	  van	  de	  retorica	  konden	  liederen	  dienen	  om	  

de	  toehoorders	  te	  overtuigen	  en	  te	  onderwijzen.	  Het	  refrein,	  de	  meest	  gebruikte	  liedvorm	  van	  de	  

rederijkers,	  had	  vaak	  het	  karakter	  van	  een	  dispuut	  of	  een	  argument	  waarmee	  de	  rederijkers	  hun	  

redeneerkunsten	  toonden.168	  De	  stokregel	  aan	  het	  einde	  van	  elke	  strofe,	  waarin	  het	  thema	  van	  

het	  lied	  werd	  geformuleerd,	  maakte	  dat	  de	  lezer	  keer	  op	  keer	  geconfronteerd	  werd	  met	  wat	  de	  

dichter	  hem	  wilde	  vertellen.169	  Uit	  de	  toon	  en	  taalgebruik	  van	  de	  liederen	  valt	  overigens	  op	  te	  

maken	  dat	  de	  achtergronden	  van	  de	  makers	  uiteenliepen.	  Sommige	  liedjes	  zijn	  duidelijk	  gedicht	  

door	  literair	  geschoolde	  personen	  zoals	  de	  rederijkers,	  andere	  zijn	  ongekunsteld	  en	  simpeler	  

van	  taalgebruik.	  	  

Dat	  de	  ballingen	  een	  belangrijk	  aandeel	  hadden	  in	  de	  liederenproductie	  valt	  ook	  af	  te	  

leiden	  uit	  de	  populariteit	  van	  de	  liedjes	  over	  de	  ballingschap	  en	  over	  het	  door	  de	  ballingen	  

verfoeide	  pardon.	  Vier	  liedjes	  over	  het	  pardon	  en	  twee	  over	  ballingen	  verschenen	  in	  het	  eerst	  

bekende	  geuzenliedboek	  van	  1576.170	  Bij	  de	  verspreiding	  van	  de	  liederen	  in	  handschrift	  kunnen	  

zij	  eenzelfde	  rol	  hebben	  gespeeld	  als	  andere	  ballingen	  bij	  de	  brieven.	  Uit	  de	  eerder	  beschreven	  

zaak	  Overlander	  bleek	  al	  dat	  de	  schout	  een	  verband	  zag	  tussen	  de	  correspondentie	  tussen	  

Overlander	  en	  een	  aantal	  prominente	  ballingen.171	  

Liederen	  in	  Amsterdam	  

Ook	  de	  Amsterdammers	  zongen	  volop	  geuzenliedjes.	  Het	  Wilhelmus,	  nog	  steeds	  het	  bekendste	  

voorbeeld	  van	  een	  succesvol	  geuzenlied,	  klonk	  bijvoorbeeld	  in	  de	  schuit	  van	  Amsterdam	  naar	  

                                                 
165	  Over	  Oranjes	  literaire	  entourage:	  zie	  Van	  Stipriaan,	  'Words	  at	  war'.	  
166	  Leendertz,	  'Inleiding',	  xvii-‐xviii.	  
167 Voor	  een	  overzicht	  van	  en	  (voorlopig)	  laatste	  bijdrage	  aan	  de	  discussie:	  Van	  Stipriaan,	  'Words	  at	  war'. 
168	  Pleij,	  'Anna	  Bijns	  als	  pamflettiste?',	  189-‐190.	  
169	  Hoewel	  de	  refreinen	  officieel	  geen	  liederen	  zijn	  omdat	  ze	  bedoeld	  waren	  om	  voor	  te	  dragen	  en	  niet	  om	  te	  zingen,	  
staan	  verschillende	  refreinen	  in	  de	  geuzenliedboeken.	  Zie	  Van	  Elslander,	  Het	  refrein	  in	  de	  Nederlanden	  tot	  1600,	  9-‐11.	  
170	  Over	  het	  pardon:	  Waer	  blijft	  ghy	  nu	  ghy	  boos	  gheslacht,	  een	  lied	  van	  Reael	  in	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  95,	  
ook	  opgenomen	  in	  het	  eerste	  overgeleverde	  geuzenliedboek	  van	  1576,	  Een	  nieu	  Guese	  Liede	  Boecxken,	  liednr.	  25;	  O	  
Werelt	  listich,	  lieflick	  int	  orboren	  in:	  Een	  nieu	  Guese	  Liede	  Boecxken,	  liednr.	  24;	  Een	  ander	  nieu	  Liedeken	  van	  Duckdalba	  
in:	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  190,	  Een	  nieu	  Guese	  Liede	  Boecxken,	  liednr.	  46.	  Dirck	  Volckertsz	  Coornhert	  
schreef	  een	  lied	  over	  de	  ballingen	  dat	  in	  het	  geuzenliedboek	  terechtkwam:	  Wy	  bander	  heeren	  in	  ghetale	  veel:	  
Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  76,	  Een	  nieu	  Guese	  Liede	  Boecxken,	  liednr.	  20.	  Een	  ander	  lied	  gericht	  aan	  de	  
ballingen	  van	  Antwerpen:	  Ick	  neme	  Adieu,	  aen	  mijne	  Schaepkens	  al:	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  21,	  Een	  nieu	  
Guese	  Liede	  Boecxken,	  liednr.	  15.	  	  
171	  Zie	  p.	  123.	  
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Utrecht.172	  In	  december	  1574	  zong	  Pieter	  Heynricksz,	  een	  varensgezel	  uit	  Amsterdam,	  de	  eerste	  

twee	  coupletten	  van	  het	  Wilhelmus	  bij	  het	  verlaten	  van	  de	  Oude	  Kerk.	  Pieter	  werd	  direct	  

opgepakt	  en	  verhoord,	  maar	  meer	  dan	  dat	  hij	  het	  lied	  had	  geleerd	  op	  het	  schip	  waarop	  hij	  

werkte	  kwam	  de	  schout	  niet	  te	  weten.	  Pieter	  beweerde	  dat	  het	  Wilhelmus	  vaak	  werd	  gezongen	  

op	  zijn	  schip,	  maar	  hij	  had	  het	  lied	  nooit	  ‘in	  gescrift	  oft	  print’	  gezien	  en	  kende	  alleen	  de	  eerste	  

twee	  coupletten.173	  Hij	  moest	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  smeken	  om	  vergiffenis,	  wat	  hij	  ter	  

plekke	  deed,	  en	  werd	  vervolgens	  vrijgelaten.	  De	  redelijk	  milde	  straf	  laat	  zien	  dat	  het	  vervolgen	  

van	  het	  zingen	  van	  liedjes	  geen	  prioriteit	  had.	  In	  dit	  geval	  waren	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  

mogelijk	  geprovoceerd	  door	  de	  plek	  waar	  Pieter	  het	  lied	  aanhief,	  de	  Oude	  Kerk.	  

Het	  verhaal	  van	  Pieter	  Heyndricksz	  bevestigt	  niet	  alleen	  de	  populariteit	  van	  het	  

Wilhelmus,	  maar	  laat	  ook	  zien	  dat	  geuzenliederen	  zich	  als	  mondeling	  communicatiemiddel	  

onder	  brede	  lagen	  van	  de	  bevolking	  konden	  verspreiden.	  De	  kracht	  van	  liederen	  was	  hun	  

herkenbaarheid	  en	  alomtegenwoordigheid.	  Doordat	  ze	  op	  bekende	  melodieën	  waren	  

gecomponeerd,	  waren	  ze	  gemakkelijk	  te	  onthouden.	  Dat	  maakte	  dat	  autoriteiten	  het	  zingen	  van	  

liedjes	  nauwelijks	  konden	  beheersen.	  Zingen	  was	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  dagelijks	  

leven.	  Mensen	  zongen	  overal	  en	  wanneer	  de	  gelegenheid	  het	  maar	  toeliet:	  op	  straat,	  tijdens	  het	  

werk,	  in	  de	  schuiten	  en	  schepen,	  in	  de	  kerk	  en	  in	  huis.	  In	  balladen	  bezongen	  mannen	  en	  vrouwen	  

liefde	  en	  trouw,	  in	  spotliedjes	  staken	  zij	  de	  draak	  met	  geestelijke,	  stedelijke	  en	  landelijke	  

autoriteiten,	  en	  in	  religieuze	  liederen	  beleden	  zij	  hun	  geloof.	  Veel	  volksliedjes	  die	  op	  straat	  

werden	  gezongen,	  zijn	  nooit	  op	  schrift	  gesteld.	  Een	  aantal	  is	  overgeleverd	  doordat	  kroniek	  -‐of	  

geschiedschrijvers	  het	  de	  moeite	  waard	  vonden	  ze	  te	  noteren.174	  

Uit	  Pieters	  ontkenning	  dat	  hij	  het	  lied	  ooit	  in	  druk	  of	  handschrift	  had	  gezien,	  blijkt	  hoe	  

vanzelfsprekend	  men	  het	  vond	  dat	  geuzenliedjes	  ook	  in	  handschrift	  circuleerden.	  Door	  de	  grote	  

belangstelling	  onder	  historici	  en	  letterkundigen	  voor	  de	  gedrukte	  geuzenliedboeken	  heeft	  dit	  

verschijnsel	  relatief	  weinig	  aandacht	  gekregen.	  Toch	  worden	  nog	  steeds	  nieuwe	  geuzenliederen	  

gevonden	  in	  handschriften	  of	  op	  liedbladen	  die	  niet	  in	  één	  van	  de	  gedrukte	  geuzenliedboeken	  

voorkomen.175	  Het	  corpus	  ‘geuzenliedjes’	  is	  dan	  ook	  veel	  groter	  dan	  de	  252	  liederen	  die	  E.	  

                                                 
172	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  30	  maart	  1574,	  389.	  Over	  de	  populariteit	  van	  het	  Wilhelmus	  in	  de	  jaren	  
zeventig	  van	  de	  zestiende	  eeuw:	  De	  Bruin,	  'Het	  Wilhelmus	  tijdens	  de	  Republiek',	  19-‐21.	  Louis	  Grijp	  bewees	  met	  
behulp	  van	  de	  contrafactuur	  dat	  het	  Wilhelmus	  verreweg	  het	  populairste	  geuzenlied	  was.	  	  
173	  Confessieboek	  274,	  f.	  130-‐130v.	  	  
174	  In	  het	  begin	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  werd	  een	  Amsterdams	  volksliedje	  over	  Grote	  Geus	  Hendrik	  van	  Brederode	  
nog	  op	  schrift	  gesteld	  door	  geschiedkundige	  en	  dichter	  Willem	  Bilderdijk.	  Het	  liedje	  werd	  volgens	  hem	  al	  in	  zijn	  
grootmoeders	  tijd	  gezongen.	  Bilderdijk,	  'Over	  een	  oud	  Amsterdamsch	  volksdeuntjen'.	  Een	  liedje	  dat	  vrouwen	  van	  de	  
muur	  in	  Haarlem	  zongen	  werd	  opgetekend	  door	  Joannes	  Arcerius	  Frisius,	  wier	  verslag	  van	  het	  beleg	  van	  Haarlem	  in	  
pamfletvorm	  verscheen:	  ‘Die	  meyskens	  van	  Haerlem,	  sy	  zijn	  so	  mal	  /	  Sy	  draghen	  die	  eerd	  al	  op	  die	  wal	  /	  Dirridom	  
deyne	  &c’.	  Historie	  ende	  een	  waerachtich	  Verhael	  van	  al	  die	  dinghen	  die	  gheschiet	  zĳn	  (…),	  in	  die	  (...)	  stadt	  (...)	  Haerlem	  
(...)	  (1573),	  Knuttel	  201.	  
175	  F.K.H.	  Kossmann	  ontdekte	  een	  aantal	  liederen	  in	  manuscripten	  en	  op	  losse	  liedbladen	  die	  niet	  in	  de	  
geuzenliedboeken	  voorkomen:	  Kossmann,	  De	  Nederlandsche	  straatzanger,	  26-‐38.	  Ook	  de	  samenstellers	  van	  het	  
repertorium	  van	  het	  Nederlandse	  lied	  speurden	  veel	  liedjes	  in	  handschrift	  en	  op	  losse	  bladen	  op.	  
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Kuiper	  verzamelde	  in	  zijn	  wetenschappelijke	  teksteditie.176	  Een	  voorbeeld:	  maar	  liefst	  63	  

liederen	  in	  het	  geuzenliedboek	  van	  1616	  kwamen	  niet	  in	  eerdere	  drukken	  voor.	  De	  uitgever	  

beschikte	  waarschijnlijk	  over	  een	  uitgebreide	  verzameling	  van	  liedjes	  die	  hij	  haalde	  uit	  

pamfletten,	  manuscripten	  en	  van	  losse	  liedbladen.177	  	  

Ook	  de	  in	  Amsterdam	  teruggevonden	  geuzenliedjes	  uit	  deze	  periode	  circuleerden	  op	  

losse	  vellen	  en	  niet	  in	  een	  boekwerk.	  De	  meeste	  verschenen	  bovendien	  vermoedelijk	  in	  

handschrift.178	  Het	  lied	  over	  de	  terechtstelling	  van	  de	  graven	  van	  Egmont	  en	  Horne	  dat	  Arent	  

Willemsz	  in	  zijn	  bezit	  had	  toen	  hij	  in	  april	  1570	  werd	  opgepakt,	  is	  niet	  in	  het	  geuzenliedboek	  

overgeleverd,	  maar	  wel	  in	  twee	  handschriftelijke	  kopieën.179	  Heyndrick	  Jansz,	  een	  

hoogbootsman,	  werd	  in	  augustus	  1572	  voor	  een	  jaar	  verbannen	  uit	  de	  stad	  omdat	  in	  zijn	  schuit	  

losse	  liedjes	  waren	  gevonden.180	  En	  ook	  de	  eerdergenoemde	  Overlander	  had	  vele	  losse	  liedjes	  in	  

zijn	  bezit,	  alle	  in	  handschrift.	  De	  twee	  die	  bij	  naam	  worden	  genoemd,	  komen	  niet	  voor	  in	  het	  

geuzenliedboek.181	  Van	  een	  ander	  liedje	  in	  Overlanders	  bezit,	  over	  het	  beleg	  van	  Alkmaar,	  wordt	  

de	  beginregel	  niet	  genoemd.	  Ook	  de	  ‘vele	  den	  andere	  refereynen’	  die	  in	  Overlanders	  kantoor	  

werden	  aangetroffen,	  zijn	  niet	  meer	  te	  traceren.	  

Interactiviteit	  van	  liederen	  

De	  handgeschreven	  en	  mondelinge	  verschijningsvorm	  bracht	  voor	  de	  verspreiding	  van	  liedjes	  

grotendeels	  dezelfde	  voordelen	  met	  zich	  mee	  als	  voor	  de	  circulatie	  van	  de	  brieven:	  ze	  waren	  

gemakkelijk	  te	  verhullen	  als	  correspondentie	  en	  waren	  toegankelijk	  voor	  een	  breder	  publiek.	  

Daarnaast	  vroegen	  liedjes	  om	  persoonlijke	  betrokkenheid	  van	  toehoorders,	  zangers	  en	  auteurs.	  

Dat	  maakte	  het	  medium	  een	  effectief	  propaganda-‐instrument.	  Liederen	  en	  gedichten	  werden	  

gekopieerd	  en	  verzameld	  uit	  andere	  liedboeken	  en	  van	  gedrukte	  en	  handgeschreven	  losse	  

                                                 
176	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper.	  Kuiper	  richtte	  zich	  nadrukkelijk	  alleen	  op	  de	  overgeleverde	  drukken	  van	  het	  liedboek.	  
Uitzonderingen	  zijn	  liednrs.	  21-‐23,	  afkomstig	  van	  het	  liedblad	  van	  Cornelis	  Pietersz	  (zie	  p…),	  die	  Van	  Lummel	  eerder	  
wel	  opnam	  in	  zijn	  verzameling:	  Nieuw	  Geuzenlied-boek,	  ed.	  Van	  Lummel,	  
177	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  376.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  19	  nieuwe	  liedjes	  uit	  een	  druk	  van	  1640-‐1645(?),	  die	  de	  
drukker	  volgens	  Kuiper	  waarschijnlijk	  van	  ‘vliegende	  blaadjes	  of	  uit	  handschrift’	  haalde.	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  
378.	  Liednr.	  45,	  vermoedelijk	  uit	  1571,	  kwam	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  druk	  uit	  1625.	  
178	  Deen,	  'O	  Amsterdam	  Moordadich',	  180-‐181.	  
179	  Justitieboek,	  f.	  101,	  Confessieboek	  273,	  f.	  224v-‐225v.	  Het	  ging	  hier	  volgens	  het	  verhoor	  om	  het	  lied	  Een	  beclaech	  
Liedeken	  van	  de	  Edele	  Graven	  van	  Egghermont	  ende	  van	  Horne.	  Dit	  lied	  is	  teruggevonden	  in	  een	  handschrift	  in	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  van	  Leiden:	  Repertorium,	  753,	  H187.	  Ook	  bestaat	  een	  kopie	  in	  handschrift	  op	  een	  los	  blad	  in	  
het	  Museum	  Catherijne	  Convent:	  De	  Bruin	  en	  Oosterman,	  Repertorium,	  759,	  H239.	  De	  laatste	  is	  mogelijk	  van	  1594.	  
Een	  gedrukt	  los	  lied	  dateert	  van	  het	  einde	  van	  de	  zestiende	  eeuw	  en	  ligt	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Gent,	  zie:	  
Braekman,	  'Early	  Flemish	  broadside	  ballads',	  116-‐117.	  Ook	  staat	  het	  op	  een	  liedblad	  uit	  1631,	  dat	  weer	  werd	  
overgenomen	  uit	  een	  zeventiende-‐eeuws	  manuscript,	  zie	  Fredericq,	  Onze	  historische	  volksliederen,	  98-‐99.	  Zie	  voor	  
meer	  over	  Arent	  Willemsz:	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  93,	  97.	  
180	  Confessieboek	  274,	  f.	  34v-‐35,	  f.	  54-‐54v.	  	  
181	  De	  eerste	  is:	  Waer	  blijft	  ghy	  guyten.	  Tot	  dusver	  heb	  ik	  geen	  lied	  kunnen	  vinden	  dat	  op	  deze	  manier	  begint.	  Het	  
tweede	  lied	  dat	  wordt	  genoemd	  in	  het	  verhoor	  is	  een	  Duits	  lied	  beginnend	  met	  de	  zin	  ‘In	  godesnaem’.	  Vermoedelijk	  
gaat	  het	  hier	  om	  het	  bekende	  lied	  In	  gottes	  namen	  fahren	  wir,	  een	  pelgrimslied	  uit	  de	  hervormingsgezinde	  
liederenbundel	  van	  Nikolaus	  Herman,	  Die	  Historien	  von	  der	  Sindfludt	  (1562).	  Zie:	  Hahn	  en	  Henkys,	  Handbuch	  zum	  
Evangelischen	  Gesangbuch	  3,	  29-‐33.	  
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bladen.182	  Ook	  rederijkers	  hielden	  dit	  soort	  verzamelhandschriften	  bij	  van	  rederijkersteksten,	  

waaronder	  liederen.183	  Aan	  het	  intellectuele	  eigendomsrecht	  van	  teksten	  werd	  weinig	  belang	  

gehecht,	  en	  auteurs	  namen	  (delen	  van)	  liederen	  en	  gedichten	  dan	  ook	  zonder	  schroom	  van	  

elkaar	  over.	  Samenstellers	  noteerden	  daarnaast	  vrijelijk	  eigen	  gedichten,	  liederen	  of	  inscripties	  

in	  hun	  verzamelingen	  van	  gedichten	  van	  anderen.184	  Een	  katholiekgezinde	  schreef	  bijvoorbeeld	  

achter	  in	  zijn	  refreinbundel	  van	  Anna	  Bijns	  zelf	  twee	  liederen	  over	  de	  Beeldenstorm	  in	  

Antwerpen,	  kort	  na	  de	  gebeurtenis.185	  	  

Het	  zelf	  componeren	  van	  liederen	  was	  niet	  alleen	  voorbehouden	  aan	  de	  elite.	  Dichten	  

behoorde	  tot	  het	  standaard	  curriculum	  op	  de	  scholen.	  Liederen	  werden	  gebruikt	  om	  mensen	  te	  

helpen	  lange	  stukken	  tekst	  uit	  het	  hoofd	  te	  leren.	  Door	  de	  bekendheid	  met	  liederen	  en	  poëzie	  

kon	  vrijwel	  iedereen	  die	  kon	  lezen	  en	  schrijven	  ook	  liederen	  en	  gedichten	  maken.	  Maar	  ook	  

mensen	  die	  niet	  konden	  lezen	  en	  schrijven	  konden	  liedjes	  produceren.186	  Al	  zingende	  bedacht	  

men	  nieuwe	  varianten	  op	  bestaande	  liedjes,	  een	  verschijnsel	  dat	  contrafact	  wordt	  genoemd;	  het	  

componeren	  van	  nieuwe	  teksten	  op	  bestaande	  melodieën.187	  Vele	  van	  deze	  eigen	  composities	  

zijn	  verloren	  gegaan,	  maar	  een	  aantal	  voorbeelden	  zijn	  nog	  terug	  te	  vinden.	  Wouter	  Jacobsz	  

tekende	  een	  liedje	  op	  dat	  tijdens	  het	  beleg	  van	  Haarlem	  in	  mei	  1573	  van	  de	  muur	  werd	  

gezongen:	  

	  

Christus	  is	  opgestanden,	  
Amsterdam	  hebben	  wij	  in	  ons	  handen,	  
Amersfoert	  weetet	  die	  loos	  
Tot	  Utrecht	  singt	  men:	  Vive	  la	  goos.	  
Kyrieleys.188	  

	  

Andere	  kroniekschrijvers	  meldden	  het	  zingen	  van	  het	  lied,	  dat	  zelf	  weer	  een	  omwerking	  was	  van	  

het	  bekende	  Paaslied.	  De	  versie	  die	  zij	  hoorden	  had	  echter	  Haarlem	  als	  onderwerp:	  

	   	  

Cristus	  is	  opghestanden	  
Ons	  is	  een	  buyt	  voorhanden	  	  
Dus	  willen	  wij	  allen	  vrolick	  sijn	  
Haerlem	  sal	  ons	  troost	  sijn	  
Kyrieleys.189	  	  

                                                 
182	  Opvallend	  veel	  vrouwen	  hielden	  liederenverzamelingen	  bij.	  Zie	  voor	  alba	  amicorum	  van	  vrouwen	  waarin	  ook	  
geuzenliederen	  zijn	  opgenomen:	  Repertorium,	  H009,	  H010;	  H051,	  H091	  (liedboek),	  H095,	  H102,	  H109,	  H123,	  H163,	  
H181,	  H185	  (liedboek),	  H205,	  H211,	  H215	  (liedboek),	  H265.	  
183	  Zie:	  Moser,	  'Verspreid	  verzameld'.	  
184	  Over	  dit	  fenomeen:	  Blaak,	  Geletterde	  levens,	  69-‐72.	  Zie	  ook:	  Moser,	  '"Poezijlust	  en	  vriendenliefd"'.	  	  
185	  Repertorium,	  H003.	  
186	  Pollmann,	  '"Hey	  ho,	  let	  the	  cup	  go	  round!"',	  298.	  
187	  Hierover:	  Grijp,	  'Van	  geuzenlied	  tot	  Gedenck-‐clanck.	  Tweede	  deel'.	  
188	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  2	  mei	  1573,	  245.	  
189	  Historie	  ende	  een	  waerachtich	  Verhael,	  Knuttel	  201.	  Van	  Haecht	  beschrijft	  een	  variatie	  die	  hier	  enigszins	  van	  
afwijkt,	  en	  die	  volgens	  hem	  in	  december	  1572	  al	  klonk:	  ‘Christus	  is	  operstanden	  /	  te	  Haerlem	  is	  onsen	  buet	  
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De	  flexibiliteit	  en	  kneedbaarheid	  van	  liederen	  is	  op	  de	  achtergrond	  geraakt	  door	  de	  nadruk	  op	  

de	  gedrukte	  geuzenliedboeken.	  De	  meeste	  liederen	  in	  de	  liedboeken	  zijn	  ‘bevroren’	  doordat	  zij	  

klakkeloos	  werden	  nagedrukt	  van	  eerdere	  edities.190	  Eén	  van	  de	  liederen	  uit	  de	  druk	  van	  1601	  

bestaat	  bijvoorbeeld	  uit	  twee	  losse	  en	  compleet	  verschillende	  fragmenten,	  die	  waarschijnlijk	  

alleen	  zijn	  samengevoegd	  omdat	  ze	  dezelfde	  melodie	  hadden.	  Dit	  lied	  komt	  vervolgens	  in	  

verschillende	  navolgende	  drukken	  ongewijzigd	  voor.191	  Desondanks	  zijn	  er	  in	  de	  

geuzenliedboeken	  al	  sporadische	  aanwijzingen	  dat	  het	  gangbaar	  was	  om	  liedjes	  om	  te	  vormen	  

en	  coupletten	  toe	  te	  voegen	  of	  weg	  te	  halen.	  Een	  lied	  over	  het	  vertrek	  van	  Oranje	  uit	  Antwerpen	  

in	  1567	  bevat	  een	  couplet	  dat	  ongekend	  fel	  is	  over	  het	  Lutherse	  gedachtegoed.	  Volgens	  Kuiper	  

behoort	  het	  couplet	  niet	  tot	  het	  oorspronkelijke	  lied,	  omdat	  het	  in	  sommige	  drukken	  wel	  en	  

andere	  niet	  voorkomt.192	  De	  vloeibaarheid	  van	  liederen	  zien	  we	  terug	  in	  een	  aantal	  

verzamelhandschriften	  waarin	  geuzenliedjes	  zijn	  opgenomen.193	  De	  eerste	  zinnen	  van	  het	  lied	  

Wilt	  met	  my	  vruecht	  oorbooren	  op	  een	  bewaard	  gebleven	  liedblad	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  

Gent	  lijken	  bijvoorbeeld	  sterk	  op	  een	  lied	  in	  het	  geuzenliedboek.	  Het	  lied	  van	  het	  liedblad	  gaat	  

over	  het	  kasteel	  dat	  Alva	  in	  1567	  in	  Antwerpen	  oprichtte.	  Het	  lied	  in	  het	  geuzenliedboek	  gaat	  

weliswaar	  ook	  over	  Antwerpen,	  maar	  dan	  over	  de	  Spaanse	  Furie	  in	  1576.194	  	  

De	  praktijk	  van	  het	  lenen	  en	  kopiëren	  maakte	  dat	  meer	  mensen	  dan	  alleen	  de	  auteur	  

toegang	  hadden	  tot	  het	  medium.195	  Net	  als	  bij	  de	  propagandabrieven	  gold	  voor	  de	  liederen	  dat	  

het	  uitwisselen	  van	  handgeschreven	  teksten	  diende	  als	  sociaal	  bindmiddel	  tussen	  

gelijkgestemde	  individuen.	  Overlander	  behoorde	  door	  het	  zelf	  schrijven	  en	  kopiëren	  van	  liedjes	  

tot	  de	  ‘scribal	  community’	  van	  de	  opstandelingen.	  De	  correspondentie	  die	  hij	  vermoedelijk	  

onderhield	  met	  een	  aantal	  ballingen	  droeg	  ook	  bij	  tot	  het	  verstevigen	  van	  de	  banden.196	  In	  zijn	  

                                                                                                                                                         
voerhanden	  /	  dus	  willen	  wy	  vrolyck	  syn	  /	  mergen	  sal	  ons	  de	  stat	  vry	  en	  eygen	  syn.’	  De	  kroniek	  van	  Godevaert	  van	  
Haecht,	  red.	  Van	  Roosbroeck,	  224.	  
190	  De	  Bruin,	  'Bevroren	  boekjes'.	  
191	  Leendertz,	  'Inleiding',	  xxiv.	  Het	  gaat	  om	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  50.	  	  
192	  Leendertz,	  'Inleiding',	  xxiii:	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  24.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  liednr.	  12:	  vier	  versregels	  
later	  bijgevoegd.	  Liednr.	  56	  heeft	  vier	  coupletten	  die	  wel	  in	  de	  eerste	  (niet	  overgeleverde)	  druk	  van	  1574	  en	  in	  die	  van	  
1581	  staan,	  maar	  niet	  in	  de	  drukken	  van	  1588,	  1592,	  1598,	  1603,	  1610,	  1614	  en	  1621.	  Een	  aantal	  wijzigingen	  zijn	  
duidelijk	  veel	  later	  aangebracht:	  in	  het	  lied	  over	  de	  terechtstelling	  van	  Egmond	  en	  Horn	  (liednr.	  31)	  is	  bijvoorbeeld	  in	  
de	  bundels	  na	  1616	  een	  strofe	  ingevoegd	  waarin	  Horn	  om	  genade	  vroeg.	  Zie	  ook	  liednr.	  100,	  twee	  regels	  bijgevoegd	  in	  
de	  drukken	  van	  1683	  en	  1687.	  In	  liednr.	  102	  werd	  een	  strofe	  bijgevoegd	  in	  de	  drukken	  van	  1683	  en	  1687.	  De	  laatste	  
strofe	  van	  liednr.	  139	  ontbreekt	  in	  de	  drukken	  van	  1671	  en	  1683.	  
193	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  94	  komt	  voor	  in	  het	  album	  van	  Sophia	  van	  Renesse	  van	  der	  Aa	  (1576-‐1577).	  
Repertorium,	  H095.	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednrs.	  6	  en	  7,	  afkomstig	  uit	  handschrift	  van	  Van	  Haecht	  (1566).	  
Repertorium,	  H071.	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  26,	  is	  hetzelfde	  lied	  van	  Johan	  Fruytiers	  dat	  is	  opgenomen	  in	  de	  
kroniek	  van	  Van	  Wesenbeke	  (1567-‐1580):	  Repertorium,	  H016.	  Dit	  lied	  staat	  ook	  in	  het	  eerste	  bekende	  geuzenliedboek	  
uit	  1576.	  
194	  Over	  het	  eerste	  lied:	  Braekman,	  'Early	  Flemish	  broadside	  ballads',	  113-‐115.	  Net	  als	  twee	  andere	  van	  de	  in	  totaal	  vijf	  
liederen	  op	  het	  blad	  is	  dit	  lied	  niet	  te	  vinden	  het	  geuzenliedboek	  zelf.	  Een	  ander	  lied	  staat	  wel	  in	  het	  geuzenliedboek,	  
het	  vijfde	  lied	  is	  een	  amoureus	  lied.	  Het	  geuzenlied	  Wilt	  met	  ons	  druck	  oorbooren	  /	  Ghy	  menschen	  cleyn	  ende	  groot:	  
Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  104.	  Volgens	  Braekman	  gaat	  ook	  het	  eerste	  lied	  over	  1576,	  maar	  volgens	  de	  
liederenbank	  gaat	  het	  over	  1567.	  
195	  Blaak,	  Geletterde	  levens,	  74-‐75;	  Schneider,	  The	  culture	  of	  epistolarity,	  26-‐27.	  
196 Zie hiervoor, p. 123. 
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verhoor	  meldde	  Overlander	  dat	  hij	  enkele	  liedjes	  van	  een	  zekere	  Claes	  Hans	  had	  gekregen,	  een	  

koopgezel	  uit	  Antwerpen.	  Twee	  door	  hem	  geschreven	  liedjes	  die	  de	  schout	  had	  aangetroffen	  in	  

zijn	  kantoor,	  had	  hij	  gekopieerd	  van	  de	  liedjes	  van	  Claes	  Hans.197	  Van	  de	  ‘vele	  den	  andere	  

refereynen’	  die	  in	  zijn	  huis	  werden	  aangetroffen,	  wist	  hij	  naar	  eigen	  zeggen	  niet	  meer	  hoe	  hij	  ze	  

had	  gekregen.	  Een	  aantal	  liedjes	  had	  hij	  na	  lezing	  weggelegd	  in	  een	  hoek	  van	  zijn	  kantoor,	  aldus	  

Overlander.198	  Overlander	  werd	  overigens	  veroordeeld	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  opruiend	  

liedje,	  dat	  volgens	  de	  geruchten	  in	  de	  stad	  ging	  over	  Oranje.199	  	  

	   Door	  de	  blik	  te	  verbreden	  naar	  de	  verzamelhandschriften	  komt	  ook	  een	  reeks	  

verzamelingen	  met	  anti-‐geuzenliedjes	  in	  beeld.200	  Deze	  liedjes	  waren	  vaak	  directe	  reacties	  op	  de	  

geuzenliederen:	  zo	  werd	  een	  aantal	  van	  hen	  gecomponeerd	  op	  de	  wijs	  van	  het	  Wilhelmus,	  een	  

spottende	  verwijzing	  naar	  het	  bekende	  geuzenlied.	  Een	  bekend	  voorbeeld	  is	  het	  lied	  over	  de	  

martelaren	  van	  Gorcum,	  dat	  overeenkomsten	  vertoont	  met	  het	  Wilhelmus	  en	  net	  als	  het	  

geuzenlied	  een	  acrostichon	  is:	  de	  eerste	  letters	  van	  elke	  strofe	  vormen	  de	  naam	  Rutghert	  van	  

Esdt	  Hesselssoon,	  de	  auteur	  van	  het	  lied.201	  Zowel	  handschriftelijke	  kopieën	  als	  gedrukte	  

exemplaren	  van	  dit	  lied	  deden	  de	  ronde.	  Willem	  Jacobsz	  drukte	  het	  in	  Amsterdam	  rond	  1575.	  De	  

drukker	  had	  geen	  contact	  met	  de	  auteur	  zelf,	  en	  hij	  moet	  het	  dus	  hebben	  overgenomen	  van	  een	  

handschriftelijke	  kopie.	  Willem	  Jacobsz	  had	  al	  eerder,	  in	  1572,	  een	  lied	  van	  de	  Amsterdamse	  

minderbroeder	  Hendrik	  van	  Biesten	  gedrukt	  over	  de	  gebeurtenissen	  van	  dat	  jaar.202	  Het	  verschil	  

met	  de	  geuzenliederen	  was	  dat	  deze	  katholieke	  liedjes	  vervolgens	  niet	  massaal	  werden	  

gebundeld	  en	  in	  druk	  werden	  uitgegeven.	  Net	  als	  bij	  de	  propagandabrieven	  bleek	  de	  weigering	  

van	  de	  katholieke	  autoriteiten	  om	  de	  drukpers	  in	  te	  zetten	  uiteindelijk	  funest	  voor	  het	  

voortbestaan	  van	  de	  liedjes.	  	  

Propaganda	  in	  de	  liederen	  

In	  de	  persoon	  van	  Laurens	  Jacobsz	  Reael	  komen	  de	  thema’s	  geuzenliederen,	  ballingen	  en	  

verzamelhandschriften	  samen.	  Uit	  zijn	  liedjes	  over	  Amsterdam	  blijkt	  dat	  ook	  geuzenliedjes	  

direct	  gericht	  konden	  zijn	  op	  een	  specifiek	  publiek,	  net	  als	  de	  propagandabrieven.	  Reaels	  

handschrift,	  dat	  bewaard	  is	  gebleven	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Gent,	  bevat	  tientallen	  

                                                 
197	  Confessieboek	  274,	  f.	  96v,	  f.	  107v-‐108.	  
198	  Confessieboek	  274,	  f.	  97.	  	  
199	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  27	  april	  1574,	  f.	  273.	  
200	  Pollmann,	  '"Hey	  ho,	  let	  the	  cup	  go	  round!"',	  308.	  Een	  liedblad	  met	  daarop	  een	  anti-‐geuzenlied	  en	  een	  liefdeslied	  ligt	  
in	  het	  museum	  Plantijn	  Moretus:	  Repertorium,	  D312.	  Dit	  lied	  is	  ook	  opgenomen	  in	  het	  album	  amicorum	  van	  Johanna	  
Bentinck	  (1583-‐1587),	  zie:	  Repertorium,	  H102	  en	  een	  verzamelhandschrift	  uit	  de	  abdij	  van	  Tongeren	  van	  rond	  1585,	  
Repertorium,	  H224.	  Zie	  ook	  de	  handschriften	  uit	  de	  abdij	  van	  Truijen,	  het	  handschrift	  met	  politieke	  spotliederen	  uit	  
Gent	  (later	  uitgegeven:	  Politieke	  balladen,	  refereinen,	  liederen	  en	  spotgedichten,	  Blommaert	  (red.))	  en	  een	  bron	  met	  
een	  anti-‐geuzengedicht	  over	  Middelburg	  (1573):	  Repertorium,	  H176.	  
201	  Repertorium,	  D326.	  
202	  Zie:	  Van	  Eeghen,	  'Willem	  Jacobsz.	  in	  Engelenburgh	  en	  de	  Mirakelboekjes'.	  
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liederen	  en	  refreinen,	  waarvan	  twaalf	  uit	  de	  periode	  1569-‐1578.203	  Tien	  daarvan	  kwamen	  in	  één	  

van	  de	  geuzenliedboeken	  terecht.	  Twee	  van	  deze	  liederen	  gaan	  over	  Amsterdam.204	  Verder	  staan	  

in	  het	  handschrift	  nog	  twee	  liederen	  die	  over	  Amsterdam	  gaan:	  een	  ballade	  op	  de	  Satisfactie	  van	  

1578,	  en	  een	  lied	  over	  de	  zwager	  van	  Reael,	  Egbert	  Meynertsz,	  die	  in	  1568	  stierf,	  een	  dag	  

voordat	  hij	  zou	  worden	  geëxecuteerd.205	  

	   Hoe	  deze	  liederen	  precies	  in	  de	  geuzenliedboeken	  terecht	  kwamen	  is	  net	  als	  bij	  de	  

andere	  geuzenliedjes	  onbekend.	  Mogelijk	  circuleerden	  de	  liederen	  van	  Reael	  al	  in	  kleine	  kring	  en	  

kwamen	  ze	  zo	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  drukkers,	  die	  vaak	  zelf	  ook	  een	  ballingenachtergrond	  

hadden.	  Reael	  zelf	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  ballingengemeenschap,	  eerst	  in	  Emden	  en	  

later	  vermoedelijk	  in	  Gdansk.	  Hij	  onderhield	  contacten	  met	  andere	  ballingen,	  en	  stond	  op	  goede	  

voet	  met	  Willem	  van	  Oranje.206	  Het	  is	  zelfs	  goed	  mogelijk	  dat	  hij	  in	  contact	  stond	  met	  

Overlander:	  beiden	  waren	  immers	  graankoopman,	  ondertekenden	  de	  Doleantie	  en	  maakten	  deel	  

uit	  van	  de	  Boelen-‐Heijnen-‐maagschap.	  	  

De	  liederen	  van	  Reael	  zijn	  fel	  van	  toon,	  met	  uitzondering	  van	  het	  lied	  over	  de	  Satisfactie.	  

In	  Hoort	  Amsterdammers	  schrijft	  hij	  over	  de	  vervolging	  van	  gereformeerden	  door	  de	  

Amsterdamse	  magistraat:	  ‘Zijn	  Schaepkens	  hebt	  ghy	  haer	  huyt	  afghereten	  /	  Haer	  vleesch	  

ghevreten’.	  In	  het	  lied	  dat	  hij	  schreef	  over	  zijn	  zwager	  Egbert	  Meynertsz	  noemt	  hij	  de	  

hoofdschuldigen	  zelfs	  bij	  naam:	  ‘Dees	  verraeders	  der	  steede	  /	  die	  mach	  men	  noemen	  wel	  /	  Joost	  

Buyck,	  Symon	  Cops	  meede	  /	  die	  speelden	  hem	  dit	  spel’.	  Joost	  Buyck	  en	  Simon	  Coppens	  waren	  

burgemeesters	  ten	  tijde	  van	  de	  vervolgingen.	  In	  O	  Amsterdam	  moordadich	  dicht	  Reael:	  

	  

O	  Amsterdam	  Moordadich/	  vol	  bloetgierighe	  Honden	  
Schout,	  schepens,	  Burgemeesters	  en	  Raden	  van	  desen	  
Bloetdorstighe	  Papisten,	  zijt	  ghy	  noch	  niet	  sadt	  beuonden?	  
Is	  uwen	  Kop	  noch	  niet	  vol	  van	  Weduwen	  en	  Weesen?	  	  

	  

De	  expliciete	  verwijzingen	  naar	  de	  Amsterdamse	  magistraat	  in	  de	  liederen	  van	  Reael	  staan	  in	  

contrast	  met	  de	  vier	  andere	  liederen	  in	  het	  geuzenliedboek	  die	  over	  Amsterdam	  gaan.	  Deze	  

spitsen	  zich	  niet	  toe	  op	  bepaalde	  personen	  maar	  richten	  zich	  tegen	  de	  stad	  als	  geheel.207	  Dit	  

weerspiegelt	  het	  verschil	  tussen	  de	  propagandabrieven	  aan	  Amsterdam	  van	  de	  
                                                 
203	  Hs	  Reael.	  	  
204	  Het	  eerste:	  Hoort	  Amsterdammers	  vol	  pracht	  ende	  vol	  hoochmoedicheyt	  is	  slechts	  een	  strofe	  lang.	  In	  Het	  
Repertorium	  van	  het	  Nederlandse	  lied	  wordt	  het	  toegeschreven	  aan	  Reael,	  maar	  het	  komt	  niet	  in	  diens	  handschrift	  
voor:	  De	  Bruin	  en	  Oosterman,	  Repertorium,	  280,	  T3089.	  Het	  tweede	  lied,	  O	  Amsterdam	  Moordadich	  is	  opgenomen	  in	  
het	  geuzenliedboek	  van	  1576-‐1577	  en	  dat	  van	  1577-‐1578.	  Omdat	  het	  officieel	  een	  refrein	  is	  en	  geen	  lied,	  is	  het	  niet	  
opgenomen	  in	  het	  Repertorium.	  Hs	  Reael,	  f.	  13v-‐15v.	  Zie	  ook:	  Breen,	  'Een	  tweetal	  gedichten	  van	  Laurens	  Jacobsz	  
Reael';	  De	  Bruin,	  'Bevroren	  boekjes',	  97-‐99;	  De	  Bruin,	  'Een	  nóg	  ouder	  geuzenliedboek'.	  
205	  Balaeden,	  gemaect	  op	  de	  Satisfactie	  van	  Amsterdam,	  Hs	  Reael,	  f.	  17v-‐18;	  Een	  Liedeken	  (…)	  vanden	  selven	  Egbert	  
meijnertssz	  (…),	  Hs	  Reael,	  f.	  47v-‐50v.	  Over	  Egbert	  Meynertsz:	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  34.	  
206	  Breen,	  'Laurens	  Jacobszoon	  Reael'.	  
207	  Het	  gaat	  om:	  O	  Radt	  van	  avontueren,	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  73;	  Och	  Amsterdam,	  och	  Amsterdam,	  
ibidem,	  liednr.	  74;	  Wie	  wil	  hooren	  een	  nieu	  liet	  /	  wat	  nu	  tAmsterdam	  is	  gheschiet,	  ibidem,	  liednr,	  77;	  Wy	  
Amsterdammers	  zijn	  ghelegen,	  ibidem,	  liednr.	  98.	  
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opstandelingenleiders	  en	  die	  van	  de	  ballingen.	  Ook	  de	  brieven	  van	  de	  ballingen	  waren	  vaak	  

scherper	  van	  toon	  en	  verwezen	  specifiek	  naar	  de	  vervolgingen,	  terwijl	  de	  brieven	  van	  de	  leiders	  

van	  de	  opstandelingen	  een	  verzoenende	  toon	  hadden.	  Het	  is	  onduidelijk	  wie	  de	  andere	  vier	  

liederen	  heeft	  geschreven,	  maar	  Kuiper	  dacht	  dat	  in	  ieder	  geval	  één	  ervan	  geschreven	  was	  door	  

iemand	  uit	  de	  nabijheid	  van	  Oranje:	  het	  lied	  O	  radt	  van	  avontueren,	  een	  tweespraak	  tussen	  

Amsterdam	  en	  Enkhuizen.208	  

Ook	  op	  andere	  vlakken	  vertonen	  de	  thema’s	  van	  de	  liederen	  overeenkomsten	  met	  die	  in	  

de	  opwekkingsbrieven.	  Vermoedelijk	  zijn	  de	  meeste	  liedjes	  ontstaan	  in	  dezelfde	  periode	  als	  de	  

brieven;	  alle	  liederen	  over	  Amsterdam	  komen	  voor	  in	  de	  oudst	  overgeleverde	  druk	  van	  

1576/1577.209	  Net	  als	  in	  de	  brieven	  lag	  de	  nadruk	  op	  de	  tweedracht	  die	  Amsterdam	  zaaide	  door	  

zijn	  keuze.	  In	  O	  radt	  van	  avontueren	  lag	  de	  nadruk	  op	  de	  twistzieke	  houding	  van	  Amsterdam,	  

waardoor	  de	  stad	  het	  zo	  gekoesterde	  ideaal	  van	  burgerlijke	  eendracht	  ondermijnde	  en	  vrede	  

tegenhield.	  Zo	  meldde	  Och	  Amsterdam,	  och	  Amsterdam	  dat	  heel	  Holland	  leed	  onder	  de	  positie	  

van	  Amsterdam.	  ‘Ghy	  soeckt	  niet	  dan	  onvre’,	  meldde	  de	  tekst.	  En	  even	  verder:	  ‘Ghy	  brocht	  heel	  

Hollant	  in	  discoort’.	  De	  keuze	  van	  Amsterdam	  om	  de	  regering	  trouw	  te	  blijven,	  had	  noodlottige	  

gevolgen	  voor	  het	  verloop	  van	  de	  Opstand,	  onderstreepten	  de	  liederen.	  In	  O	  radt	  van	  avontueren	  

werd	  de	  koppige	  houding	  van	  Amsterdam	  nog	  eens	  benadrukt	  door	  de	  stad	  te	  laten	  zeggen:	  

	  

Al	  souden	  wy	  oock	  verliesen	  
Dats	  onsen	  Stadt	  gheheel,	  	  
So	  sullen	  wy	  altijts	  kiesen	  
Tweedracht	  ende	  crackeel.	  
	  

De	  auteurs	  van	  de	  liederen	  trachtten	  de	  Amsterdammers	  over	  te	  halen	  van	  kant	  te	  wisselen.	  De	  

drie	  voornaamste	  argumenten	  kwamen	  in	  vrijwel	  alle	  liederen	  terug:	  de	  desastreuze	  gevolgen	  

van	  de	  loyale	  houding	  van	  Amsterdam	  voor	  het	  verloop	  van	  de	  Opstand,	  de	  teloorgang	  van	  de	  

handel	  in	  de	  stad	  en	  de	  bloedige	  vervolgingen	  die	  het	  geweten	  van	  de	  Amsterdammers	  

besmetten.	  Ook	  in	  de	  liederen	  die	  Amsterdam	  zijdelings	  noemen,	  komen	  deze	  thema’s	  terug.210	  

De	  stad	  hoefde	  zich	  alleen	  maar	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  rebellen	  om	  de	  drie	  gevolgen	  ongedaan	  te	  

maken.	  De	  verslechterde	  positie	  van	  de	  handel	  had	  de	  stad	  aan	  zichzelf	  te	  wijten.	  In	  O	  radt	  van	  

avontueren	  beklaagde	  Amsterdam	  zich	  over	  de	  Slag	  op	  de	  Zuiderzee	  (1573)	  als	  gevolg	  waarvan	  

de	  belangrijkste	  aanvoerroute	  naar	  de	  stad	  was	  verstoord.	  Enkhuizen	  wees	  er	  echter	  op	  dat	  
                                                 
208	  Ibidem,	  liednr.	  73.	  
209	  De	  Bruin,	  'Een	  nóg	  ouder	  geuzenliedboek',	  246.	  
210	  Bijvoorbeeld	  Duckdalve	  ben	  ick	  gheheeten,	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  72;	  Wat	  sullen	  wy	  aenstellen,	  ibidem,	  
liednr.	  69;	  Een	  nieu	  Liet	  so	  wil	  ick	  singhen	  /	  uuter	  herten	  also	  fray,	  ibidem,	  liednr.	  100;	  Als	  wy	  aen	  die	  Rivieren	  
Oostwaerts	  saten,	  ibidem,	  liednr.	  76.	  Ook	  een	  aantal	  martelaarsliederen	  over	  terechtgestelden	  uit	  Amsterdam	  
verscheen:	  Een	  liedeken	  van	  Clement	  Heyndricksz,	  in	  Het	  Offer	  des	  Heeren	  naar	  de	  uitgaaf	  van	  1570,	  ed.	  Cramer,	  481-‐
483.	  Clement	  Heyndricksz	  werd	  in	  1569	  op	  de	  brandstapel	  geleid.	  Zijn	  vonnis:	  Justitieboek	  568,	  f.	  94v.	  Een	  lied	  over	  
Gerrit	  Cornelisz,	  verbrand	  in	  1571:	  Alsmen	  duysent	  vijfhondert	  heeft	  geschreuen,	  in	  Het	  Offer	  des	  Heeren	  naar	  de	  uitgaaf	  
van	  1570,	  ed.	  Cramer,	  654-‐658.	  	  
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Amsterdam	  hier	  zelf	  aan	  schuldig	  was.	  Als	  Amsterdam	  de	  kant	  van	  de	  opstandelingen	  had	  

gekozen,	  had	  de	  stad	  haar	  dominante	  handelspositie	  behouden,	  aldus	  Enkhuizen.	  	  

Ook	  in	  Wy	  Amsterdammers	  zijn	  ghelegen	  beklaagde	  Amsterdam	  zich	  over	  de	  teloorgang	  

van	  de	  handel.	  ‘Wy	  zijn	  in	  grooten	  last’,	  verzuchtte	  de	  stad.	  ‘Wy	  worden	  nu	  arme	  ghesellen’.	  In	  

Wie	  wil	  hooren	  een	  nieu	  Liet	  klonk	  leedvermaak	  door	  over	  de	  geldproblemen	  van	  Amsterdam.	  De	  

auteur	  verkneukelde	  zich	  over	  de	  Amsterdammers	  die	  grote	  sommen	  geld	  leenden	  aan	  Alva	  en	  

dat	  geld	  niet	  terugzagen.	  De	  welvaart	  zou	  terugkeren	  als	  Amsterdam	  zich	  aansloot	  bij	  Oranje,	  

was	  de	  boodschap.	  In	  zijn	  lied	  over	  de	  Satisfactie,	  het	  akkoord	  waarmee	  Amsterdam	  zich	  onder	  

voorwaarden	  in	  februari	  1578	  aansloot	  bij	  Willem	  van	  Oranje,	  benadrukte	  Reael	  de	  terugkeer	  

van	  de	  kooplieden	  en	  daarmee	  de	  welvaart.211	  

De	  nijpende	  armoede	  in	  de	  stad	  werd	  gezien	  als	  rechtvaardige	  straf	  voor	  het	  strenge	  

vervolgingsbeleid	  van	  de	  Amsterdamse	  stadsregering.	  In	  Och	  Amsterdam,	  och	  Amsterdam	  stond:	  

	  

Wat	  moort	  hebt	  ghy	  ghebrouwen?	  
Noch	  en	  houwet	  ghy	  niet	  op,	  
Onder	  Mannen	  ende	  Vrouwen,	  
Dus	  valt	  die	  straff	  op	  uwen	  cop	  

	  

De	  bloedige	  reputatie	  van	  Amsterdam	  werd	  vaker	  benadrukt.	  In	  Wy	  Amsterdammers	  

presenteerden	  de	  stadsbewoners	  zich	  aldus:	  ‘Moorddammers	  worden	  wy	  gehieten	  /	  Off	  

menschen-‐vilders,	  dat	  is	  het	  best’.	  Eén	  van	  de	  martelaarsliederen	  over	  Amsterdam	  beschreef	  

uitvoerig	  de	  kwellingen	  die	  Gerrit	  Cornelisz,	  in	  1571	  verbrand	  als	  wederdoper,	  door	  toedoen	  

van	  de	  Amsterdamse	  schout	  moest	  ondergaan	  :	  ‘Tweemael	  gehangen	  sonder	  worgen	  /	  Eens	  met	  

gewicht	  aen	  zijn	  voet’.	  Het	  lied	  riep	  de	  ‘rechters	  van	  Amsterdam’	  op	  om	  te	  stoppen	  met	  de	  

vervolging	  van	  de	  onschuldige	  gelovigen.212	  Door	  boete	  te	  doen	  en	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  

Opstand	  konden	  de	  Amsterdammers	  hun	  zielenrust	  terugkrijgen,	  beloofden	  de	  liederen.	  De	  

slechte	  reputatie	  van	  de	  stad,	  die	  tot	  uitdrukking	  kwam	  in	  de	  bijnaam	  Moorddam,	  was	  de	  stad	  

dan	  kwijt.	  Zo	  wijst	  Reael	  er	  in	  zijn	  lied	  over	  de	  Satisfactie	  op	  dat	  met	  de	  vrede	  ook	  eendracht	  zal	  

weerkeren,	  en	  daarmee	  ook	  de	  goede	  naam	  van	  de	  stad.	  Amsterdam	  zegt	  in	  dit	  lied	  opgelucht:	  ‘Ic	  

sal	  niet	  meer	  Mordam,	  maer	  Amsterdam	  genaempt	  sijn’.	  

	   In	  O	  Amsterdam	  moordadich,	  een	  ander	  lied	  van	  Reael,	  komen	  deze	  argumenten	  van	  de	  

opstandelingen	  samen.	  Reael	  stelde	  de	  vervolging	  en	  verbanning	  van	  de	  ‘vroomste	  Burgers’	  aan	  

de	  kaak.	  Daarnaast	  wees	  hij	  er	  op	  dat	  de	  andere	  staten	  en	  steden	  door	  de	  houding	  van	  

Amsterdam	  geruïneerd	  werden.	  De	  stad	  ondervond	  daarvan	  nu	  zelf	  de	  meeste	  hinder,	  aldus	  

Reael,	  mede	  doordat	  veel	  kooplieden	  de	  stad	  ontvluchtten:	  ‘Hollant	  meynde	  ghy	  te	  brenghen	  in	  

pijne	  /	  Maer	  selue	  maect	  gy	  v	  een	  beroyde	  stadt’.	  Pas	  als	  Amsterdam	  zich	  aansloot	  bij	  de	  rest	  van	  
                                                 
211	  Balaeden,	  gemaect	  op	  de	  Satisfactie	  van	  Amsterdam,	  Hs	  Reael.	  
212	  Alsmen	  duysent	  vijfhondert	  heeft	  geschreuen,	  Het	  Offer	  des	  Heeren	  naar	  de	  uitgaaf	  van	  1570,	  ed.	  Cramer.	  	  
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Holland,	  zou	  de	  situatie	  verbeteren.	  Hoe	  erg	  de	  misdaden	  ook	  waren	  die	  de	  stad	  had	  begaan	  (‘Al	  

zijt	  ghy	  geheel	  van	  alle	  grouwelen	  vol	  /	  van	  onreynicheyt,	  hoererije	  en	  ouerspel’),	  als	  de	  stad	  

berouw	  toonde	  en	  boete	  deed,	  werd	  zij	  vergeven	  door	  God.	  

	   De	  overtuigende	  toon	  van	  de	  liederen	  lijkt	  erop	  te	  wijzen	  dat	  zij	  in	  ieder	  geval	  ook	  voor	  

de	  Amsterdamse	  bevolking	  waren	  bedoeld.	  In	  die	  richting	  wijst	  ook	  het	  verdwijnen	  van	  de	  twee	  

felle	  liederen	  van	  Reael	  uit	  de	  geuzenliedbundels:	  in	  de	  druk	  van	  1581	  komen	  deze	  liederen	  niet	  

meer	  voor.	  Ook	  het	  lied	  over	  Alva’s	  stille	  vertrek	  uit	  Amsterdam	  verdwijnt	  uit	  de	  latere	  drukken.	  

Het	  schrappen	  van	  de	  liederen	  duidt	  erop	  dat	  de	  liederen	  na	  de	  Alteratie	  in	  1578	  aan	  

populariteit	  en	  aan	  relevantie	  hadden	  ingeboet.	  De	  drukken	  van	  na	  1581	  werden	  grotendeels	  in	  

Holland	  vervaardigd,	  misschien	  zelfs	  in	  Amsterdam.	  Mogelijk	  wilden	  de	  vervaardigers	  vooral	  de	  

nadruk	  leggen	  op	  de	  eenheid	  in	  het	  gewest.	  De	  overgebleven	  liederen	  wezen	  de	  Spanjaarden	  aan	  

als	  de	  hoofdverantwoordelijke	  voor	  de	  keuze	  van	  Amsterdam	  om	  trouw	  te	  blijven	  aan	  Filips,	  

naar	  goed	  gebruik	  van	  de	  opstandelingenpropaganda.	  De	  Amsterdammers	  werden	  liever	  niet	  

meer	  herinnerd	  aan	  hun	  bloedige	  verleden.	  

	  

Conclusie	  

	  

Amsterdam	  was	  in	  de	  periode	  1572-‐1578	  doelwit	  van	  een	  actieve	  propagandacampagne	  van	  de	  

opstandelingen.	  In	  brieven	  en	  liedjes	  werd	  de	  Amsterdamse	  stadsbevolking	  opgeroepen	  de	  zijde	  

van	  Oranje	  te	  kiezen.	  De	  keuze	  van	  de	  opstandelingen	  voor	  brieven	  en	  liedjes	  om	  de	  

Amsterdamse	  bevolking	  te	  overreden	  hun	  kant	  te	  kiezen	  was	  niet	  willekeurig.	  De	  flexibiliteit	  van	  

de	  twee	  media,	  zowel	  in	  praktisch	  als	  inhoudelijk	  opzicht,	  maakte	  ze	  bij	  uitstek	  geschikt	  voor	  het	  

bereiken	  van	  een	  breder	  stedelijk	  publiek.	  Praktisch	  gezien	  konden	  brieven	  en	  liedjes	  door	  hun	  

handschriftelijke	  verschijningsvorm	  censuurmaatregelen	  ontduiken.	  Ook	  lagen	  de	  twee	  

communicatievormen	  binnen	  het	  bereik	  van	  een	  grote	  groep	  mensen,	  die	  gemakkelijk	  

afschriften	  konden	  maken	  en	  deze	  verder	  laten	  circuleren,	  of	  de	  inhoud	  mondeling	  verder	  

verspreiden.	  De	  retorische	  regels	  waaraan	  beide	  media	  waren	  gebonden,	  maakten	  ze	  uitermate	  

geschikt	  voor	  het	  overreden	  van	  hun	  lezers	  en	  toehoorders.	  Daarnaast	  waren	  liederen	  en	  

brieven	  door	  hun	  verschijningsvorm	  makkelijk	  toe	  te	  snijden	  op	  de	  lokale	  situatie.	  De	  

persoonlijke	  betrokkenheid	  bij	  de	  twee	  media,	  via	  het	  afschrijven,	  voorlezen,	  zingen	  of	  

aanpassen	  van	  de	  teksten,	  vergrootte	  de	  effectiviteit	  ervan.	  	  

De	  opwekkingen	  van	  Oranje	  waren	  gericht	  aan	  een	  algemeen	  publiek:	  alle	  inwoners	  van	  

de	  Nederlanden,	  en	  in	  het	  geval	  van	  de	  steden	  aan	  de	  gehele	  stadsbevolking.	  Dat	  was	  niet	  alleen	  

een	  retorische	  truc:	  de	  opstandelingen	  zorgden	  er	  bewust	  voor	  dat	  de	  brieven	  aan	  verschillende	  

stadsbesturen	  en	  stadsbevolkingen	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  stedelijk	  publiek	  bereikten.	  Deze	  

bredere	  verspreiding	  was	  een	  nieuw	  fenomeen.	  Zo	  werd	  de	  politieke	  beslissingsbevoegdheid	  
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feitelijk	  neergelegd	  bij	  de	  stadsbevolking.	  Opvallend	  is	  dat	  ook	  de	  katholieke	  autoriteiten	  via	  

brievencampagnes	  trachtten	  de	  Amsterdamse	  stadsbevolking	  te	  overreden	  hen	  te	  blijven	  

steunen.	  De	  bevolking	  van	  de	  opstandige	  steden	  spoorden	  zij	  via	  brieven	  juist	  aan	  om	  weer	  

terug	  te	  keren	  onder	  het	  gezag	  van	  Filips.	  Daarmee	  toonden	  de	  autoriteiten	  zich	  bewust	  van	  het	  

belang	  van	  de	  steun	  van	  de	  bevolking,	  die	  zij	  tegelijkertijd	  bestookten	  met	  politieke	  argumenten	  

en	  verantwoordingen.	  	  

De	  brievencampagnes	  van	  de	  opstandelingen	  waren	  echter	  intensiever	  en	  sloten	  aan	  bij	  

de	  landelijke	  campagne,	  die	  voor	  een	  groot	  deel	  in	  pamfletten	  uiting	  vond.	  De	  brieven	  en	  

pamfletten	  bedienden	  vermoedelijk	  elk	  een	  ander	  publiek.	  Tegelijk	  versterkten	  de	  

boodschappen	  elkaar	  doordat	  ze	  weerklonken	  in	  verschillende	  communicatievormen.	  Hoe	  vaker	  

een	  boodschap	  klonk,	  hoe	  beter	  zij	  immers	  bleef	  hangen.	  Hetzelfde	  gold	  voor	  de	  boodschappen	  

in	  de	  liedjes.	  Het	  was	  deze	  wisselwerking,	  niet	  alleen	  tussen	  ‘landelijke’	  en	  ‘lokale’	  propaganda	  

maar	  ook	  tussen	  verschillende	  media	  die	  de	  opstandelingenpropaganda	  zo	  succesvol	  maakte.	  213	  

De	  lokale	  werking	  van	  de	  twee	  media	  werd	  versterkt	  door	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  ballingen,	  

die	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  de	  gevoeligheden	  in	  de	  stad	  en	  van	  de	  politieke	  en	  sociale	  

verhoudingen.	  Zo	  speelden	  zij	  met	  hun	  brievenactie	  van	  1574	  slim	  in	  op	  de	  angst	  voor	  

inkwartiering	  voor	  soldaten,	  een	  gevoelig	  punt	  voor	  de	  Amsterdammers.	  	  

Zowel	  de	  brieven	  als	  de	  liedjes	  legden	  de	  nadruk	  op	  de	  slechte	  reputatie	  van	  Amsterdam	  

en	  op	  de	  wandaden	  van	  de	  Spanjaarden.	  De	  lokale	  brieven	  en	  liedjes	  waren	  scherper	  van	  toon,	  

terwijl	  de	  opstandelingenleiders	  een	  veelal	  verzoenende	  boodschap	  brachten,	  vermoedelijk	  

omdat	  zij	  hun	  onderhandelingspositie	  niet	  in	  gevaar	  wilden	  brengen.	  De	  voortdurende	  nadruk	  

op	  het	  bloedige	  verleden	  van	  Amsterdam	  had	  zeker	  effect,	  zoals	  zal	  blijken	  uit	  het	  volgende	  

hoofdstuk.	  Daarin	  wordt	  onderzocht	  of	  en	  in	  welke	  mate	  de	  propaganda	  van	  de	  opstandelingen	  

maar	  ook	  die	  van	  de	  katholieke	  autoriteiten	  weerklank	  vond	  onder	  de	  stadsbevolking.	  	  	  

	  

                                                 
213	  Vgl.	  Freist,	  Governed	  by	  opinion,	  147.	  




