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Hoofdstuk	  5	  
Mondeling	  nieuws	  en	  geruchten	  

	  

In	  januari	  1578	  legde	  een	  man	  met	  zijn	  schuitje	  aan	  bij	  de	  Nieuwe	  Brug	  en	  riep	  naar	  de	  burgers	  

die	  daar	  liepen	  dat	  de	  Satisfactie	  was	  getekend.	  De	  Staten	  van	  Holland	  en	  de	  Amsterdamse	  

regeerders	  waren	  al	  maanden	  aan	  het	  overleggen	  over	  dit	  vredesverdrag,	  waarmee	  Amsterdam	  

zich	  zou	  aansluiten	  bij	  de	  Staten	  en	  de	  Pacificatie	  van	  Gent.	  De	  voortgang	  van	  de	  

onderhandelingen	  werd	  in	  de	  stad	  nauwgezet	  gevolgd.	  De	  man	  in	  het	  schuitje	  beweerde	  dat	  hij	  

zonder	  te	  eten	  of	  drinken	  naar	  Amsterdam	  was	  gereisd	  om	  het	  nieuws	  over	  te	  brengen	  en	  

vertelde	  dat	  ’s	  avonds	  een	  bode	  zou	  komen	  met	  het	  officiële	  nieuws.1	  Het	  nieuwtje	  ging	  direct	  

rond	  in	  de	  stad,	  maar	  de	  bode	  die	  het	  bericht	  zou	  bevestigen,	  kwam	  niet	  opdagen.	  Pas	  ruim	  twee	  

weken	  later,	  op	  8	  februari	  1578,	  tekenden	  de	  afgezanten	  van	  het	  stadsbestuur	  het	  

vredesverdrag.	  De	  onvrede	  onder	  de	  Amsterdammers	  over	  de	  lange	  duur	  van	  de	  

vredesonderhandelingen	  was	  groot.	  Berichten	  zoals	  deze,	  die	  kortstondig	  de	  hoop	  wekten	  dat	  

vrede	  nu	  echt	  nabij	  was,	  wakkerden	  die	  onrust	  verder	  aan.	  

Dit	  voorbeeld	  toont	  hoe	  groot	  de	  behoefte	  was	  aan	  nieuws	  en	  duiding,	  vooral	  in	  perioden	  

van	  oorlog	  en	  conflicten.	  Geruchten	  vervulden	  deze	  behoefte,	  en	  de	  verschillende	  partijen	  in	  het	  

conflict	  speelden	  daar	  handig	  op	  in	  door	  nieuws	  en	  geruchten	  moedwillig	  te	  verspreiden.	  Het	  

vroegtijdige	  bericht	  van	  de	  man	  in	  het	  schuitje	  behoorde	  mogelijk	  ook	  tot	  deze	  

propagandageruchten.	  Maar	  ook	  als	  nieuws	  en	  informatie	  niet	  bewust	  werden	  verspreid,	  

konden	  zij	  een	  propagandistische	  werking	  hebben.	  Door	  hun	  polariserende	  werking	  droegen	  ze	  

bij	  tot	  de	  groeiende	  tweedeling	  in	  de	  stad	  tussen	  de	  aanhangers	  van	  de	  burgemeesters	  en	  de	  

Amsterdammers	  die	  zich	  wilden	  aansluiten	  bij	  Oranje.	  Naarmate	  de	  oorlog	  langer	  duurde,	  

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

uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam	  binnen	  Holland.	  Kortom,	  geruchten	  en	  nieuws	  

weerspiegelden	  het	  debat,	  maar	  voedden	  het	  ook	  en	  gaven	  het	  vorm.	  

Dit	  hoofdstuk	  laat	  aan	  de	  hand	  van	  mondelinge	  communicatie	  zien	  hoe	  in	  de	  periode	  

1574-‐1578	  een	  zeer	  heterogeen	  debat	  kon	  ontstaan.	  Beide	  partijen	  probeerden	  de	  stemming	  

onder	  de	  stadsbevolking	  te	  beïnvloeden	  door	  aan	  te	  haken	  bij	  bestaande	  zorgen	  en	  emoties.	  De	  

stadsbevolking	  werd	  daardoor	  op	  ongekende	  schaal	  direct	  betrokken	  bij	  de	  conflicten.	  Door	  de	  

voortdurende	  blootstelling	  aan	  tegengestelde	  meningen	  kon	  een	  groter	  politiek	  bewustzijn	  

ontstaan	  onder	  de	  stadsbevolking.	  Dankzij	  het	  dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz	  is	  veel	  

bekend	  van	  wat	  er	  op	  straat	  werd	  gezegd.	  Hij	  was	  als	  katholieke	  vluchteling	  zelf	  zeker	  geen	  

objectieve	  waarnemer,	  maar	  juist	  daardoor	  werpt	  zijn	  dagboek	  licht	  op	  de	  mechanismen	  achter	  

het	  verspreiden	  van	  nieuws	  en	  geruchten.	  De	  gesprekken,	  nieuwtjes	  en	  geruchten	  die	  

                                                 
1	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  januari	  1578,	  697.	  
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circuleerden	  bieden	  een	  goede	  ingang	  om	  te	  onderzoeken	  welke	  echo’s	  van	  het	  politieke	  

gedachtegoed	  van	  de	  opstandelingen	  weerklonken	  en	  welke	  echo’s	  van	  de	  propaganda	  van	  de	  

centrale	  en	  stedelijke	  overheid.	  Daardoor	  is	  tot	  bepaalde	  hoogte	  te	  zien	  hoe	  propagandathema’s	  

zich	  vastzetten	  in	  het	  publieke	  bewustzijn	  en	  in	  welk	  klimaat	  meningen	  circuleerden	  en	  tot	  

wasdom	  kwamen.	  	  

Het	  eerste	  gedeelte	  van	  dit	  hoofdstuk	  laat	  zien	  dat	  geruchten	  en	  andere	  mondelinge	  

communicatie	  in	  perioden	  van	  conflict	  een	  eigen	  dynamiek	  kregen.	  De	  behoefte	  aan	  nieuws	  was	  

zo	  groot	  dat	  de	  magistraat	  nauwelijks	  iets	  kon	  uitrichten	  tegen	  de	  verspreiding	  ervan.	  Toch	  

toonde	  hij	  zich	  bewust	  van	  het	  belang	  van	  mondelinge	  communicatie	  door	  op	  cruciale	  

momenten	  mensen	  te	  bestraffen	  die	  kwaad	  hadden	  gesproken	  of	  de	  overheid	  hadden	  

bekritiseerd.	  Daarnaast	  gebruikten	  zij	  evenzeer	  als	  hun	  tegenstanders	  mondelinge	  media	  als	  

wapen	  in	  de	  strijd.	  Maar	  ook	  als	  ze	  niet	  bewust	  werden	  verspreid,	  konden	  geruchten	  en	  

nieuwtjes	  de	  toehoorders	  beïnvloeden	  en	  overtuigen.	  Dat	  wordt	  duidelijker	  uit	  het	  tweede	  

gedeelte	  van	  dit	  hoofdstuk,	  waarin	  een	  aantal	  propagandathema’s	  centraal	  staat:	  de	  angst	  voor	  

Spaanse	  soldaten,	  de	  groeiende	  onrust	  over	  de	  uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam.	  Deze	  

thema’s	  tonen	  de	  wisselwerking	  tussen	  propaganda	  en	  debat:	  de	  propagandisten	  borduurden	  

voort	  op	  bestaande	  angsten	  en	  thema’s	  in	  het	  publieke	  debat,	  versterkten	  deze	  en	  stuurden	  ze	  

bij.	  Dit	  hoofdstuk	  eindigt	  met	  een	  beschrijving	  van	  het	  debat	  over	  vrede	  tijdens	  de	  

onderhandelingen	  over	  de	  Satisfactie	  (1576-‐1578).	  Deze	  analyse	  is	  als	  het	  ware	  de	  grande	  finale	  

waarin	  de	  gehele	  ‘partituur	  van	  stemmen’,	  die	  in	  de	  vorige	  hoofdstukken	  werd	  ontvlecht,	  weer	  

samenkomt.	  Blijken	  zal	  dat	  ondanks	  de	  grote	  onvrede	  over	  de	  koers	  van	  de	  magistraat,	  de	  angst	  

voor	  wraak	  door	  de	  opstandelingen	  zo	  groot	  was	  dat	  zij	  niet	  als	  alternatief	  werden	  gezien.	  Geen	  

van	  beide	  partijen	  kon	  zich	  met	  succes	  voordoen	  als	  de	  partij	  die	  de	  stedelijke	  eendracht	  

voorstond.	  	  

	  

Geruchten	  en	  debat	  tijdens	  de	  gewapende	  strijd	  

	  

Vanaf	  de	  start	  van	  de	  gewapende	  strijd	  in	  april	  1572	  gonsde	  het	  in	  Amsterdam	  van	  de	  geruchten	  

en	  nieuwtjes	  over	  de	  oorlog.	  In	  turbulente	  perioden	  zoals	  deze	  was	  de	  behoefte	  aan	  nieuws	  en	  

informatie	  onverzadigbaar.	  Als	  mensen	  proberen	  greep	  te	  krijgen	  op	  onzekere	  situaties,	  vieren	  

geruchten	  hoogtij:	  duiding	  verschaffen	  is	  de	  belangrijkste	  functie	  van	  geruchten.2	  Overal	  waar	  

mensen	  samenstroomden,	  wisselden	  zij	  het	  laatste	  nieuws	  uit:	  op	  markten	  en	  straten,	  in	  

herbergen	  en	  bij	  de	  poorten	  en	  kerken.	  Ieder	  gesprek	  begon	  met	  de	  vraag	  wat	  voor	  nieuws	  er	  

                                                 
2	  DiFonzo	  en	  Bordia,	  Rumor	  psychology,	  13,	  71-‐72.	  Geruchten	  kunnen	  ook	  dienen	  ter	  vermaak,	  voor	  het	  smeden	  en	  
onderhouden	  van	  bondgenootschappen	  en	  het	  versterken	  van	  gemeenschappelijke	  normen,	  maar	  dat	  zijn	  secundaire	  
functies.	  Roddels,	  oftewel	  ‘evaluative	  social	  talk	  about	  individuals’,	  dienen	  om	  sociale	  netwerken	  te	  creëren	  en	  in	  
stand	  te	  houden.	  Ibidem,	  19.	  
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was.	  Wie	  de	  stad	  binnenkwam,	  werd	  direct	  ondervraagd.3	  Alle	  nieuwtjes	  die	  reizigers,	  boeren,	  

vluchtelingen	  en	  kooplieden	  meenamen,	  werden	  razendsnel	  verspreid	  door	  de	  stad.4	  Of	  het	  nu	  

ging	  om	  het	  laatste	  bericht	  over	  de	  religieuze	  conflicten	  in	  Frankrijk	  of	  om	  een	  

ooggetuigenverslag	  van	  een	  boer	  wiens	  koeien	  waren	  gestolen	  door	  een	  groep	  soldaten,	  het	  

nieuws	  werd	  gretig	  opgepikt	  en	  doorverteld.	  Dankzij	  het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz	  is	  voor	  de	  

periode	  1572-‐1578	  veel	  bekend	  over	  de	  werking	  van	  dit	  geruchtencircuit.	  Vrijwel	  dagelijks	  

tekende	  hij	  op	  welke	  ‘spraeck’,	  ‘tijding’,	  ‘faem’	  of	  ‘uytstel’	  (leugen)	  de	  ronde	  deed.	  Hij	  was	  een	  

fervent	  brievenschrijver	  -‐en	  lezer,	  stond	  in	  regelmatig	  contact	  met	  de	  burgemeesters	  en	  hoge	  

geestelijken.	  Ook	  bevond	  hij	  zich	  in	  het	  Nieuwe	  Lelieklooster	  in	  één	  van	  de	  knooppunten	  van	  

nieuws	  en	  informatie.	  In	  tegenstelling	  tot	  veel	  andere	  kroniekschrijvers	  herschreef	  hij	  zijn	  

dagboekaantekeningen	  niet	  achteraf	  en	  is	  zijn	  geschrift	  dus	  niet	  gekleurd	  door	  de	  wetenschap	  

wat	  er	  uiteindelijk	  zou	  gebeuren.5	  Daardoor	  biedt	  zijn	  dagboek	  een	  zeldzame	  inkijk	  in	  de	  

dagelijkse	  nieuwsvoorziening	  in	  de	  stad.	  	  

De	  gevolgen	  van	  de	  oorlog	  waren	  overal	  zichtbaar	  en	  voor	  iedereen	  voelbaar	  en	  de	  

Amsterdammers	  hadden	  er	  dan	  ook	  veel	  belang	  bij	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  de	  laatste	  

ontwikkelingen.	  De	  handel	  in	  de	  stad	  stond	  vrijwel	  stil	  door	  de	  handelsblokkade	  van	  de	  

opstandelingen.	  Daardoor	  werden	  de	  armoede	  en	  voedselschaarste	  steeds	  nijpender.6	  De	  

stroom	  katholieke	  vluchtelingen	  uit	  de	  steden	  die	  zich	  hadden	  aangesloten	  bij	  Oranje	  voerde	  de	  

druk	  op	  de	  voorzieningen	  in	  de	  stad	  nog	  eens	  op.	  De	  kloosters	  zaten	  overvol,	  en	  veel	  katholieke	  

geestelijken	  moesten	  bedelen	  om	  aan	  eten	  te	  komen.7	  Rondom	  Amsterdam	  vonden	  voortdurend	  

gevechten	  plaats	  tussen	  de	  Spaanse	  troepen	  die	  daar	  waren	  gelegerd	  en	  de	  opstandelingen.	  De	  

Amsterdammers	  volgden	  deze	  ontwikkelingen	  op	  de	  voet,	  net	  als	  de	  belegeringen	  en	  gevechten	  

verder	  van	  Amsterdam.	  Gewonde	  Spaanse	  soldaten	  kregen	  regelmatig	  onderdak	  in	  de	  stad	  en	  

vormden	  het	  levend	  bewijs	  van	  de	  gewelddadigheden,	  net	  als	  de	  begrafenissen	  van	  gesneuvelde	  

Spaanse	  legerleiders	  binnen	  de	  stadsmuren.8	  	  

	   Om	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  de	  gebeurtenissen	  gebruikten	  mensen	  vooral	  mondelinge	  

communicatie.	  Ook	  mensen	  die	  niet	  konden	  lezen	  en	  schrijven	  konden	  via	  mondelinge	  
                                                 
3	  Harpert	  Jansz	  vertelde	  tijdens	  zijn	  verhoor	  in	  1567	  dat	  hij	  het	  jaar	  ervoor	  op	  de	  Plaetse	  vroeg	  aan	  Jan	  Brouck	  ‘naer	  
wat	  nijeuws’.	  Deze	  verwaardigde	  zich	  toen	  niet	  hem	  antwoord	  te	  geven.	  Harpert	  Jansz	  vertelde	  deze	  anekdote	  
waarschijnlijk	  om	  zich	  te	  distantiëren	  van	  Jan	  Brouck,	  één	  van	  de	  belangrijkste	  dissidenten	  tijdens	  het	  Wonderjaar.	  
Confessieboek	  273,	  f.	  24v-‐33v,	  f.	  36v-‐39v,	  f.	  79,	  f.	  80,	  f.	  106v,	  f.	  118	  (vonnis).	  In	  december	  1574	  werd	  tijdens	  de	  
belegering	  van	  Haarlem	  zo	  hard	  geschoten,	  dat	  veel	  mensen	  naar	  de	  Haarlemmerdijk	  trokken	  om	  te	  ‘vernemen	  of	  der	  
yemant	  wat	  bootscapte	  ende	  of	  sij	  van	  verde	  yet	  mochten	  sien’.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  2	  december	  
1574,	  459.	  
4	  Ibidem,	  18	  juni	  1574,	  415;	  18	  maart	  1575,	  482;	  30	  oktober	  1575,	  537;	  6	  december	  1576,	  544;	  30	  juni	  1573,	  269	  en	  
passim.	  	  
5	  Van	  Nierop,	  '"And	  ye	  shall	  hear	  of	  wars"',	  71-‐72.	  Zie	  ook:	  Van	  Eeghen,	  'Inleiding',	  x,	  xii-‐xiii.	  Joke	  Spaans	  stelt	  dat	  het	  
dagboek	  wel	  degelijk	  achteraf	  door	  Wouter	  Jacobsz	  werd	  omgewerkt	  tot	  een	  devotieboek	  voor	  katholieke	  
missionarissen:	  Spaans,	  'Catholicism	  and	  resistance',	  157.	  
6	  Stoffel	  Jansz	  deed	  frequent	  verslag	  van	  de	  stijgende	  prijzen:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  24	  februari	  1573,	  f.	  
258;	  12	  maart	  1573,	  f.	  259;	  11	  september	  1573,	  f.	  268-‐268v;	  28	  mei	  1573,	  f.	  263.	  	  
7	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  23	  januari	  1574,	  364.	  
8	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  1,	  2	  en	  3	  februari	  1573,	  f.	  256v.	  
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verspreiding	  in	  contact	  komen	  met	  informatie,	  nieuws	  en	  propaganda-‐uitingen	  in	  andere	  media	  

als	  (nieuws)brieven,	  pamfletten	  en	  liedjes.	  Deze	  media	  waren	  afhankelijk	  van	  mondelinge	  

communicatie	  voor	  hun	  verdere	  circulatie	  en	  vormden	  regelmatig	  de	  bron	  van	  geruchten.	  

Andersom	  kwamen	  geruchten	  weer	  terecht	  in	  brieven	  en	  pamfletten.9	  Rituele	  media	  zoals	  

processies	  en	  publieke	  straffen	  bereikten	  via	  mondeling	  overgebrachte	  verslagen	  een	  breder	  

publiek	  dan	  de	  aanwezigen.10	  Ook	  liedjes	  werden	  mondeling	  verder	  verspreid:	  zij	  waren	  vaak	  op	  

herkenbare	  melodieën	  gecomponeerd	  zodat	  ze	  gemakkelijker	  te	  onthouden	  waren.11	  	  

Vooral	  tussen	  brieven	  en	  mondelinge	  geruchten	  bestond	  een	  belangrijke	  wisselwerking,	  zo	  

bleek	  al	  kort	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk.	  Ontvangers	  deelden	  de	  inhoud	  van	  brieven	  met	  anderen	  

door	  ze	  voor	  te	  lezen.	  Toehoorders	  verspreidden	  ze	  weer	  mondeling	  verder.	  Omgekeerd	  

kwamen	  veel	  geruchten	  in	  brieven	  terecht.12	  Ook	  waren	  de	  brengers	  van	  de	  brieven	  vaak	  op	  de	  

hoogte	  van	  de	  inhoud	  en	  vertelden	  deze	  verder.	  Zo	  kwam	  op	  een	  nacht	  in	  januari	  1573	  een	  bode	  

de	  stad	  binnen	  met	  brieven	  aan	  de	  burgemeesters	  van	  Don	  Frederik	  en	  de	  stadhouder.	  Daarin	  

stond,	  noteerde	  Stoffel	  Jansz	  in	  zijn	  dagboek,	  dat	  de	  stad	  zich	  moest	  opmaken	  om	  Haarlem	  te	  

beschieten,	  ‘soo	  mijn	  de	  bode	  zelver	  zijde’.13	  Ook	  brachten	  boden	  ander	  nieuws	  mee	  van	  de	  plek	  

van	  vertrek,	  of	  bevestigden	  of	  ontkrachtten	  eerdere	  geruchten.	  Dezelfde	  Stoffel	  Jansz	  meldde	  in	  

december	  1572	  dat	  een	  post	  uit	  het	  leger	  kwam	  met	  een	  brief	  aan	  de	  burgemeesters,	  en	  het	  

nieuws	  dat	  Haarlem	  was	  bestormd.14	  Soms	  hadden	  de	  boden	  zelfs	  toestemming	  voor	  de	  

verspreiding	  van	  het	  nieuws	  dat	  zij	  meebrachten.15	  Ook	  onofficiële	  briefbezorgers	  brachten	  

mondeling	  nieuws	  mee.	  Een	  bode	  die	  Wouter	  Jacobsz	  een	  brief	  bracht	  van	  zijn	  zwager	  vertelde	  

in	  januari	  1574	  verschillende	  nieuwtjes,	  waaronder	  het	  verhaal	  dat	  zich	  in	  Schiedam	  wel	  

duizend	  geuzensoldaten	  bevonden.16	  	  

Zoveel	  informatie	  en	  nieuws	  circuleerde	  er	  dat	  de	  Amsterdammers	  de	  constante	  toevoer	  

vanzelfsprekend	  vonden.	  Sterker	  nog,	  als	  er	  een	  paar	  dagen	  geen	  nieuwtjes	  werden	  verspreid,	  

was	  dat	  voor	  Wouter	  Jacobsz	  reden	  om	  zich	  te	  verwonderen.	  Ook	  als	  niemand	  erachter	  kon	  

komen	  wat	  er	  gebeurde,	  meldde	  hij	  dat	  steevast.	  Dat	  was	  blijkbaar	  eerder	  uitzondering	  dan	  

                                                 
9	  Van	  Nierop,	  '"And	  ye	  shall	  hear	  of	  wars"'	  
10	  Hierover	  bijvoorbeeld:	  Fox,	  'Rumour,	  news	  and	  popular	  political	  opinion';	  Scribner,	  'Oral	  culture'.	  
11	  Zie	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  134-‐135.	  
12	  Zie	  hierover	  Hoofdstuk	  4.	  
13	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  12	  januari	  1573	  (f.	  254v).	  Zie	  ook:	  SAA,	  Minuutboek	  48,	  f.	  30-‐30v	  
(Burgemeesters	  aan	  Raad	  van	  Holland,	  23	  november	  1574).	  Een	  Spaanse	  soldaat	  uit	  Den	  Haag	  vertelde	  ‘by	  monde’	  dat	  
hij	  met	  een	  brief	  naar	  plaatsvervangend	  stadhouder	  Hierges	  van	  Holland,	  Zeeland	  en	  Utrecht	  was	  gestuurd	  waarin,	  
‘zoe	  hij	  zeyt’	  stond	  dat	  de	  Spaanse	  soldaten	  van	  plan	  waren	  binnen	  zes	  dagen	  uit	  Den	  Haag	  te	  vertrekken.	  	  
14	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  21	  december	  1572,	  f.	  252v.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  30	  januari	  1573,	  f.	  255v,	  1	  juni	  1573,	  
f.	  263.	  
15	  Boden	  die	  terugkeerden	  van	  buiten	  Amsterdam	  meldden	  dat	  het	  nog	  geen	  vrede	  was,	  en	  hadden	  ‘seker	  bescheyt’	  
om	  de	  boodschap	  onder	  de	  gemeente	  te	  verspreiden.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  10	  mei	  1575,	  495-‐496.	  
16	  Ibidem,	  21	  januari	  1574,	  363.	  Een	  bode	  genaamd	  Gielis	  die	  regelmatig	  brieven	  had	  gebracht	  tussen	  Gouda	  en	  
Amsterdam,	  vertelde	  op	  18	  augustus	  1574	  diverse	  nieuwtjes:	  ibidem,	  18	  augustus	  1574,	  432-‐433;	  15	  juli	  1575,	  510-‐
511.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  11	  december	  1572,	  96-‐97;	  30	  december	  1572,	  113;	  4	  april	  1573,	  223	  en	  passim.	  
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regel.17	  Iedereen	  die	  het	  laatste	  nieuws	  wilde	  horen	  of	  wilde	  praten	  over	  de	  gebeurtenissen,	  

hoefde	  zich	  alleen	  maar	  naar	  een	  van	  de	  herbergen,	  markten	  of	  andere	  publieke	  plaatsen	  te	  

begeven,	  die	  als	  vanouds	  functioneerden	  als	  knooppunt	  van	  informatie.	  In	  herbergen	  verbleven	  

ondanks	  het	  strengere	  toezicht	  nog	  steeds	  reizigers	  en	  veel	  waarden	  verdienden	  bij	  als	  

vertegenwoordigers	  of	  zaakwaarnemers	  van	  buitenlandse	  kooplieden,	  waardoor	  zij	  vaak	  op	  de	  

hoogte	  waren	  van	  nieuws	  uit	  den	  vreemde.18	  Ook	  in	  de	  kloosters	  werden	  mondeling	  nieuws	  en	  

geruchten	  uitgewisseld,	  en	  hun	  belang	  als	  informatieknooppunt	  nam	  door	  de	  oorlog	  nog	  verder	  

toe.	  Veel	  katholieke	  geestelijken,	  vluchtelingen	  en	  kooplieden	  begaven	  zich	  na	  binnenkomst	  in	  

Amsterdam	  naar	  de	  kloosters,	  waar	  ze	  hoopten	  op	  hulp	  en	  een	  slaapplaats.	  Vanzelfsprekend	  

vertelden	  zij	  daar	  het	  laatste	  nieuws	  van	  de	  plek	  waar	  zij	  vandaan	  kwamen.19	  Een	  jongen	  uit	  

Utrecht	  die	  in	  het	  Nieuwe	  Lelieklooster	  verbleef,	  vertelde	  daar	  bijvoorbeeld	  in	  december	  over	  de	  

mislukte	  poging	  van	  de	  Spanjaarden	  Utrecht	  in	  te	  nemen.20	  De	  markten	  waren	  een	  andere	  

belangrijke	  plek	  om	  het	  laatste	  nieuws	  te	  horen:	  de	  boeren	  en	  kooplieden	  die	  de	  stad	  bleven	  

binnenkomen,	  vormden	  een	  belangrijke	  bron	  van	  mondeling	  nieuws.21	  

De	  magistraat	  lijkt	  de	  strijd	  tegen	  de	  verspreiding	  van	  geruchten	  en	  nieuwtjes	  snel	  te	  hebben	  

gestaakt.	  Het	  vervolgen	  van	  personen	  wegens	  het	  zaaien	  van	  geruchten	  was	  onder	  normale	  

omstandigheden	  al	  problematisch.	  Tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  (1567-‐1572)	  veroordeelden	  de	  

Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  bijvoorbeeld	  maar	  enkele	  personen,	  in	  alle	  gevallen	  omdat	  

zij	  ‘subjectief’	  nieuws	  zouden	  hebben	  verspreid.	  Uit	  hun	  woorden	  of	  daden	  bleek	  dat	  zij	  

sympathiseerden	  met	  de	  Geuzen.	  Daardoor	  konden	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  betogen	  dat	  de	  

verspreiders	  kwade	  bijbedoelingen	  hadden	  met	  het	  verspreiden	  van	  de	  geruchten,	  namelijk	  het	  

veroorzaken	  van	  onrust	  onder	  de	  bevolking.	  Na	  1572	  werd	  niemand	  meer	  veroordeeld	  voor	  dit	  

delict,	  vermoedelijk	  omdat	  het	  onbegonnen	  werk	  was.	  

                                                 
17	  Zo	  merkte	  Wouter	  Jacobsz	  op	  dat	  er	  na	  20	  september	  1572	  meerdere	  dagen	  voorbij	  gaan	  zonder	  dat	  daarin	  iets	  ‘int	  
openbaer	  verhaelt	  werde’.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  27	  september	  1572,	  18.	  Zie	  verder:	  12	  september	  
1572,	  13;	  29	  september	  1572,	  19;	  31oktober	  1572,	  46;	  14	  november	  1572,	  61.	  Een	  bode	  uit	  Dordrecht	  kwam	  binnen	  
maar	  niemand	  wist	  zeker	  wat	  hij	  kwam	  vertellen:	  ibidem,	  17	  april	  1577,	  657.	  
18	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam,	  58-‐59.	  
19	  Een	  aantal	  gevluchte	  Clarissenzusters	  uit	  Alkmaar	  vertelde	  in	  juni	  1572	  over	  de	  beeldenstorm	  die	  daar	  had	  
plaatsgevonden,	  en	  over	  de	  vier	  monniken	  die	  door	  de	  Geuzen	  gevangen	  waren	  genomen.	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  441.	  
Meer	  voorbeelden	  van	  gevluchte	  geestelijken	  die	  nieuws	  meebrachten:	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  14	  
oktober	  1572,	  24;	  4	  november	  1572,	  48-‐49;	  27	  december	  1572,	  96-‐97;	  14	  januari	  1573,	  136;	  12	  februari	  1573,	  184;	  4	  
maart	  1573,	  200;	  10	  december	  1573,	  348-‐349;	  13	  augustus	  1575,	  519	  en	  passim.	  Wouter	  Jacobsz	  ontving	  ook	  veel	  
mondeling	  nieuws	  van	  vrienden	  en	  bekenden	  die	  hem	  bezochten:	  ibidem,	  10	  september	  1572,	  11-‐12;	  13	  september	  
1572,	  15;	  4	  november	  1572;	  48-‐49;	  28	  november	  1572;	  83;	  10	  december	  1572,	  96;	  19	  juli	  1573,	  277;	  21	  september	  
1573,	  310;	  18	  oktober	  1573,	  322;	  21	  september	  1574,	  428	  en	  passim.	  Voor	  kooplieden:	  ibidem,	  4	  mei	  1573,	  246.	  Een	  
koopmansdienaar	  uit	  Antwerpen,	  ‘die	  wel	  waerdich	  scheen	  om	  gheloeft	  te	  werden’,	  bracht	  nieuws	  mee	  over	  de	  prijs	  
van	  hooi:	  ibidem,	  15	  april	  1573,	  231.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  9	  april	  1575,	  486.	  
20	  Ibidem,	  27	  december	  1574,	  465.	  Op	  25	  februari	  kwam	  een	  man	  ‘bij	  ons’	  uit	  het	  land	  van	  Luik	  met	  nieuws	  over	  de	  
vredesbesprekingen	  in	  Breda:	  ibidem,	  25	  februari	  1575,	  477.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  21	  augustus	  1573,	  293;	  24	  augustus	  
1573,	  294;	  1	  oktober	  1573,	  315;	  21	  november	  1573,	  341.	  	  
21	  Ibidem,	  14	  januari	  1473,	  135;	  4	  januari	  1574,	  357;	  6	  april	  1574,	  391;	  4	  mei	  1574,	  400;	  22	  oktober	  1574,	  450;	  23	  
februari	  1575,	  476;	  12	  maart	  1575,	  480;	  14	  november	  1575,	  540.	  	  
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Toch	  lieten	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  zien	  dat	  zij	  de	  beheersing	  van	  het	  debat	  wel	  degelijk	  

van	  groot	  belang	  achtten.	  Herhaaldelijk	  trachtten	  zij	  het	  debat	  in	  hun	  voordeel	  om	  te	  buigen.	  Zo	  

trachtte	  de	  magistraat	  soms	  nieuws	  geheim	  te	  houden	  uit	  angst	  voor	  de	  onrust	  die	  erdoor	  kon	  

ontstaan.22	  Ook	  probeerde	  hij	  de	  informatiestroom	  bij	  te	  sturen	  door	  belangrijk	  nieuws	  zelf	  

openbaar	  te	  maken.	  Regelmatig	  schakelden	  de	  burgemeesters	  daar	  de	  geestelijke	  autoriteiten	  

voor	  in.	  Vanaf	  de	  preekstoel	  maakten	  de	  pastoors	  soms	  politiek	  nieuws	  bekend.23	  Zo	  toonden	  de	  

burgemeesters	  dat	  zij	  de	  Amsterdammers	  uiterst	  serieus	  namen	  als	  publiek.	  	  

Ook	  door	  op	  een	  aantal	  goed	  gekozen	  momenten	  mensen	  te	  straffen	  voor	  kwaadspreken	  

over	  de	  overheid,	  het	  bekritiseren	  van	  haar	  beleid	  of	  het	  bespotten	  van	  de	  katholieke	  godsdienst	  

trachtten	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  het	  debat	  te	  manipuleren.	  Maar	  deze	  veroordelingen	  hadden	  

vooral	  een	  voorbeeldfunctie.	  De	  berechtingen	  van	  deze	  misdrijven	  vonden	  vooral	  plaats	  op	  

momenten	  dat	  er	  acuut	  gevaar	  dreigde:	  in	  de	  zomer	  van	  1572	  na	  het	  begin	  van	  de	  gewapende	  

strijd,	  en	  in	  1577	  toen	  de	  geuzen	  de	  stad	  belegerden.	  Door	  een	  aantal	  personen	  hard	  te	  straffen	  

in	  perioden	  waarin	  de	  loyaliteit	  van	  de	  Amsterdammers	  op	  de	  proef	  werd	  gesteld,	  toonden	  de	  

burgemeesters	  wat	  er	  kon	  gebeuren	  als	  burgers	  en	  inwoners	  openlijk	  sympathiseerden	  met	  de	  

tegenstander.	  Zo	  werd	  in	  augustus	  1572,	  tijdens	  het	  beleg	  van	  de	  stad,	  de	  tong	  van	  de	  

Amsterdammer	  Allert	  Symonsz	  doorboord	  met	  een	  priem	  omdat	  hij	  in	  een	  herberg	  het	  Heilige	  

Sacrament	  had	  beschimpt.24	  Het	  doorboren	  van	  de	  tong	  was	  bij	  blasfemie	  de	  voorgeschreven	  

straf,	  maar	  deze	  werd	  zelden	  opgelegd.	  In	  de	  periode	  1566-‐1578	  was	  Allert	  Simonsz	  de	  enige	  in	  

Amsterdam	  die	  de	  straf	  onderging.	  In	  dezelfde	  periode	  van	  militaire	  dreiging	  brachten	  de	  Heren	  

van	  het	  Gerecht	  drie	  dopers	  op	  de	  brandstapel.25	  Ook	  kreeg	  de	  welgestelde	  lakenkoopman	  Evert	  

Thijsz	  een	  boete	  opgelegd	  van	  300	  gulden	  en	  moest	  hij	  de	  stad	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  jaar	  

verlaten	  omdat	  hij	  publiekelijk	  Oranje	  had	  gesteund.26	  In	  de	  tussenliggende	  periode	  pakte	  de	  

schout	  nog	  wel	  mensen	  op	  die	  zich	  kritisch	  hadden	  uitgelaten	  over	  de	  magistraat,	  of	  juist	  lovend	  

over	  de	  rebellen,	  maar	  dit	  leidde	  niet	  tot	  veroordelingen.	  Regelmatig	  beweerden	  de	  

                                                 
22	  Nieuws	  over	  vredesbesprekingen	  in	  december	  1574	  werd	  geheim	  gehouden	  waardoor	  niemand	  wist	  wat	  er	  aan	  de	  
hand	  was.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  6	  december	  1574,	  460-‐461.	  Ook	  een	  brief	  van	  opstandelingenleider	  
Louis	  de	  Boisot	  van	  oktober	  1574	  aan	  de	  stadsregering	  probeerde	  de	  magistraat	  geheim	  te	  houden,	  uit	  angst	  dat	  de	  
Amsterdammers	  zich	  zouden	  laten	  verleiden	  tot	  ‘eenige	  nieuwicheyt’.	  Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  president	  
van	  Holland,	  8	  oktober	  1574),	  f.	  15-‐15v.	  	  
23	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  12	  mei	  1575,	  496.	  	  
24	  Justitieboek	  568,	  f.	  141-‐141v;	  Confessieboek	  274,	  f.	  5-‐5v.	  Allert	  Simonsz	  zou	  hebben	  gezegd:	  ‘Wat	  es	  tsacrament	  
meer	  dan	  meel	  ende	  wat	  zijt	  ghij	  anders	  dan	  meel	  eters’.	  Tijdens	  zijn	  verhoor	  werd	  hem	  gevraagd	  of	  hij	  had	  gezegd:	  
‘Ick	  sall	  den	  Papisten	  noch	  binnen	  acht	  daegen	  heur	  heylighe	  sacramenten	  vuyt	  heure	  keel	  treden’.	  Allert	  Simonsz	  zelf	  
zei	  zich	  niet	  meer	  te	  herinneren	  wat	  hij	  had	  gezegd.	  	  
25	  Het	  gaat	  om	  Sander	  Woutersz,	  Evert	  Heyndricksz	  en	  Ocker	  Harmansz,	  Justitieboek	  568,	  f.	  142-‐142v.	  
26	  Ibidem,	  f.	  142v-‐143.	  Voor	  1577	  zie:	  Meynert	  Lucas,	  16	  oktober	  1577,	  ibidem,	  f.	  190v-‐191.	  Hij	  moest	  om	  vergiffenis	  
smeken	  en	  300	  gulden	  boete	  betalen	  omdat	  hij	  de	  koning	  en	  de	  stadsregering	  had	  belasterd.	  Claes	  Pietersz	  
Overlander,	  die	  in	  1574	  werd	  veroordeeld	  tot	  1000	  carolusguldens	  boete	  en	  drie	  jaar	  verbanning	  voor	  het	  bezit	  van	  
nieuwsbrieven,	  pamfletten	  en	  geuzenliedjes	  en	  voor	  het	  handel	  drijven	  met	  de	  geuzen,	  was	  twee	  jaar	  na	  zijn	  
verbanning	  weer	  terug	  in	  de	  stad,	  waaruit	  blijkt	  dat	  zijn	  arrestatie	  ook	  een	  symbolische	  waarde	  had.	  Hierover:	  
Hoofdstuk	  4,	  p.	  123.	  
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beschuldigden	  dat	  zij	  zich	  niet	  meer	  konden	  herinneren	  wat	  zij	  hadden	  gezegd,	  of	  ontkenden	  zij	  

simpelweg.	  Zij	  werden	  vrijgelaten.27	  

De	  circulatie	  van	  de	  enorme	  hoeveelheid	  geruchten	  had	  een	  tweeslachtig	  effect.	  Enerzijds	  

werd	  het	  van	  groter	  belang	  om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  geruchten	  vast	  te	  stellen.	  Anderzijds	  

maakte	  de	  groeiende	  onzekerheid	  de	  Amsterdammers	  juist	  minder	  kritisch.	  Mensen	  maten	  de	  

betrouwbaarheid	  van	  geruchten	  af	  aan	  een	  aantal	  criteria.	  Nieuwtjes	  afkomstig	  van	  een	  

betrouwbaar	  persoon	  werden	  eerder	  geloofd,	  net	  als	  geruchten	  die	  werden	  bevestigd	  in	  

onafhankelijke	  andere	  bronnen.28	  Een	  andere	  maatstaf	  was	  de	  hardnekkigheid	  van	  het	  gerucht;	  

hoe	  langer	  een	  nieuwtje	  werd	  verteld,	  en	  hoe	  meer	  mensen	  het	  gerucht	  overnamen,	  hoe	  

betrouwbaarder	  het	  verhaal	  werd	  gevonden.29	  Maar	  verreweg	  het	  meeste	  vertrouwen	  hadden	  

mensen	  in	  gebeurtenissen	  die	  zij	  met	  eigen	  ogen	  hadden	  aanschouwd.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  

nieuws	  van	  de	  overgave	  van	  de	  opstandelingen	  in	  Haarlem	  in	  juli	  1573.	  Dat	  nieuws	  ging	  al	  op	  12	  

juli	  ‘gestadelick’	  rond.	  Wouter	  Jacobsz	  zag	  twee	  brieven	  hierover	  uit	  het	  leger,	  afzonderlijk	  van	  

elkaar	  geschreven.	  De	  volgende	  dag	  circuleerden	  tegenstrijdige	  geruchten,	  maar	  veel	  twijfel	  

werd	  bij	  Wouter	  Jacobsz	  weggehaald	  door	  een	  brief	  van	  zijn	  kennis,	  de	  pater	  van	  het	  

Zijlklooster.	  Pas	  toen	  Wouter	  zelf	  de	  dag	  erna	  een	  gezin	  uit	  Haarlem	  vier	  kaarsen	  zag	  ontsteken	  

in	  de	  Heilige	  Stede	  als	  dank	  voor	  de	  overwinning,	  nam	  hij	  het	  bericht	  voor	  waar	  aan.30	  

Volgens	  Wouter	  Jacobsz	  beschouwde	  een	  grote	  groep	  mensen	  de	  circulerende	  geruchten	  en	  

nieuwtjes	  steeds	  minder	  kritisch.	  Een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  geruchten	  is	  dat	  mensen	  ze	  

eerder	  geloven	  naarmate	  ze	  beter	  overeenstemmen	  met	  hun	  eigen	  opvattingen.	  Mensen	  

herhalen	  geruchten	  ook	  eerder	  als	  zij	  ze	  zelf	  geloven.31	  Wouter	  Jacobsz	  had	  een	  scherp	  oog	  voor	  

deze	  psychologische	  behoefte	  aan	  ‘eigen’	  nieuws.	  Ettelijke	  keren	  tekende	  hij	  op	  dat	  mensen	  de	  

geruchten	  geloofden	  die	  hun	  het	  beste	  uitkwamen.	  Ook	  nieuws	  dat	  voor	  tweeërlei	  uitleg	  vatbaar	  

was,	  interpreteerden	  de	  verschillende	  partijen	  naar	  eigen	  behoefte.32	  De	  prior	  maakte	  

onderscheid	  tussen	  de	  vaardigheid	  die	  hij	  zelf	  en	  andere	  ‘diepsinniche’	  mensen	  bezaten	  en	  de	  

‘simpele	  gemeente’	  die	  hij	  naar	  goed	  gebruik	  voorstelde	  als	  een	  lichtgelovige,	  gezichtsloze	  massa	  

                                                 
27	  Zie	  bijvoorbeeld:	  Willem	  Jansz	  en	  Jan	  Geurtsz,	  Confessieboek	  274,	  f.	  6v-‐7;	  Gerrit	  Reynertsz,	  ibidem,	  f.	  132v-‐133;	  
Gerrit	  Cornelisz,	  ibidem,	  f.	  140v-‐141;	  Jan	  Pietersz,	  ibidem,	  f.	  153;	  Claes	  Damen,	  ibidem,	  f.	  63v,	  68-‐68v;	  Stijn	  Pietersdr,	  
ibidem,	  f.	  187v-‐188.	  In	  april	  1573	  schreef	  Jacobsz	  in	  zijn	  dagboek	  dat	  een	  vrouw	  gevangen	  was	  genomen,	  die	  
‘wuytmondich’	  had	  gezegd	  dat	  Haarlem,	  dat	  op	  dat	  moment	  werd	  belegerd	  door	  het	  regeringsleger,	  nooit	  zou	  vallen.	  
Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  3	  april	  1573,	  220.	  Het	  gaat	  hier	  waarschijnlijk	  om	  Marritgen	  Jansz,	  die	  op	  6	  april	  
werd	  ondervraagd	  over	  het	  smokkelen	  van	  brieven	  van	  en	  naar	  Haarlem.	  Zij	  werd	  de	  stad	  uitgezet	  en	  mocht	  pas	  weer	  
binnenkomen	  na	  overlegging	  van	  een	  paspoort.	  Confessieboek	  274,	  f.	  54.	  Jacob	  Thonisz	  uit	  Medemblik	  werd	  in	  juni	  
1573	  opgepakt	  als	  mogelijke	  verspieder	  en	  verbannen	  uit	  de	  stad,	  volgens	  Wouter	  Jacobsz	  omdat	  hij	  had	  gezegd	  dat	  
er	  binnen	  enkele	  dagen	  iets	  stond	  te	  gebeuren.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  15	  juni	  1573,	  263;	  Confessieboek	  
274,	  62v.	  	  
28	  Van	  Nierop,	  '"And	  ye	  shall	  hear	  of	  wars"'.	  
29	  Zie	  hierover	  ook	  DiFonzo	  en	  Bordia,	  Rumor	  psychology,	  100-‐101.	  
30	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  12-‐14	  juli	  1573,	  275-‐276.	  
31	  DiFonzo	  en	  Bordia,	  Rumor	  psychology,	  90-‐91;	  Kapferer,	  Rumors,	  87-‐88.	  
32	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  2	  mei	  1573,	  244.	  
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die	  naarmate	  de	  oorlog	  langer	  duurder	  vaker	  geloofde	  wat	  haar	  uitkwam.33	  Tegelijkertijd	  

vertoonde	  Wouter	  Jacobsz	  dezelfde	  neiging	  om	  te	  geloven	  in	  nieuws	  dat	  zijn	  denkbeelden	  

bevestigde.	  Dat	  blijkt	  uit	  zijn	  preoccupatie	  met	  de	  slechte	  kanten	  van	  de	  opstandelingen.	  De	  

verschrikkingen	  die	  zijn	  geloofsbroeders	  door	  toedoen	  van	  de	  opstandelingen	  moesten	  

doorstaan,	  beschreef	  hij	  in	  veel	  gruwelijker	  detail	  dan	  de	  wandaden	  van	  de	  Spanjaarden.	  Diverse	  

keren	  maakte	  hij	  bijvoorbeeld	  melding	  van	  afgesneden	  ‘mannelijkheden’	  van	  geestelijken.34	  

Deze	  verhalen	  voorzag	  hij,	  in	  tegenstelling	  tot	  andere	  berichten,	  nauwelijks	  van	  kritische	  

kanttekeningen.	  Ze	  sloten	  aan	  bij	  wat	  Wouter	  geloofde	  over	  de	  aard	  van	  de	  opstandelingen.	  Dat	  

maakte	  verdere	  bewijsvoering	  overbodig.	  	  

Geruchten als propaganda 

Juist	  de	  flexibiliteit	  van	  geruchten,	  het	  gemak	  waarmee	  hun	  toehoorders	  ze	  aanpasten	  aan	  hun	  

behoefte,	  maakte	  ze	  een	  uiterst	  bruikbaar	  propaganda-‐instrument.	  Wouter	  Jacobsz	  nam	  

automatisch	  aan	  dat	  het	  veroorzaken	  van	  onrust	  en	  onzekerheid	  het	  ware	  doel	  was	  van	  de	  

meeste	  geruchten	  die	  circuleerden	  tijdens	  de	  gewapende	  strijd.	  Geruchten	  waren	  in	  zijn	  ogen	  

een	  geducht	  wapen	  waarvan	  beide	  partijen	  gretig	  gebruik	  maakten.	  Geruchten	  met	  een	  

propagandadoel	  hadden	  hun	  oorsprong	  vaak	  in	  andere	  media,	  net	  als	  ‘gewone’	  geruchten.	  

Brieven,	  gedrukte	  en	  handgeschreven	  liedjes	  en	  pamfletten,	  vonnissen	  en	  proclamaties	  werden	  

na	  hun	  entree	  in	  het	  publieke	  domein	  mondeling	  verder	  verspreid.	  De	  verstuurders	  rekenden	  op	  

deze	  mondelinge	  verspreiding,	  bleek	  uit	  het	  vorige	  hoofdstuk.	  Maar	  de	  partijen	  gebruikten	  

geruchten	  en	  mondeling	  nieuws	  ook	  als	  zelfstandig	  medium	  om	  verwarring	  en	  onrust	  te	  zaaien,	  

mensen	  te	  mobiliseren	  en	  bepaalde	  ideeën	  te	  verspreiden.	  

Geruchten	  en	  propaganda	  hebben	  een	  belangrijke	  overeenkomst	  die	  de	  combinatie	  zo	  

doeltreffend	  maakt:	  beide	  dienen	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  aan	  te	  sluiten	  bij	  bestaande	  denkbeelden	  

en	  ideeën	  om	  effect	  te	  sorteren.	  Toehoorders	  geloven	  geruchten	  eerder	  naarmate	  ze	  beter	  

overeenstemmen	  met	  hun	  eigen	  opvattingen,	  en	  verspreiden	  deze	  sneller,	  zoals	  Wouter	  Jacobsz	  

al	  signaleerde.35	  Ook	  propaganda	  is	  vooral	  succesvol	  als	  het	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  herkenbaar	  is	  

voor	  de	  ontvanger	  en	  aansluit	  bij	  vertrouwde	  denkbeelden.36	  Deze	  opvattingen	  werden	  echter	  

deels	  vormgegeven	  door	  dezelfde	  propaganda	  en	  geruchten.	  Met	  andere	  woorden,	  de	  verhalen	  

sloten	  aan	  bij	  herkenbare	  beelden	  en	  symbolen,	  maar	  droegen	  op	  hun	  beurt	  ook	  weer	  bij	  aan	  het	  

                                                 
33	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  18	  januari	  1574,	  362;	  simpele	  gemeente:	  ibidem,	  6	  oktober	  1576,	  560.	  
Diepzinnigen:	  ibidem,	  12	  april	  1573,	  230;	  15	  juli	  1574,	  423.	  Verder:	  de	  ‘gemeen	  man’	  heeft	  nieuws	  over	  vrede	  in	  de	  
mond,	  7	  mei	  1574,	  494.	  
34	  Ibidem,	  17	  december	  1572,	  101.	  Levend	  het	  hart	  uitgesneden,	  Ibidem,	  20	  jan	  1574,	  469.	  Ook	  de	  auteur	  van	  het	  
‘Dagverhaal’	  meldt	  dat	  de	  geuzen	  een	  geslachtsdeel	  afsneden	  van	  een	  schoutsdienaar	  bij	  Sloterdijk.	  ‘Dagverhaal’,	  22	  
augustus	  1572,	  f.	  27v.	  
35	  DiFonzo	  en	  Bordia,	  Rumor	  psychology,	  90-‐91;	  Kapferer,	  Rumors,	  87-‐88.	  
36	  Over	  deze	  eigenschap	  van	  propaganda:	  Horst,	  De	  opstand	  in	  zwart-wit,	  16.	  
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ontstaan	  van	  nieuwe	  thema’s	  en	  motieven	  die	  zich	  hechtten	  in	  het	  collectieve	  geheugen.37	  In	  

Amsterdam,	  waar	  de	  stadsbevolking	  al	  intern	  verdeeld	  was,	  leverde	  dat	  een	  kakofonie	  aan	  

tegenstrijdige	  geruchten	  op.	  

De	  grens	  tussen	  ‘gewone’	  geruchten	  en	  propagandageruchten	  is	  diffuus.	  Ook	  nieuws	  dat	  

op	  het	  eerste	  gezicht	  objectief	  is,	  kan	  een	  propaganda-‐achtergrond	  hebben	  of	  krijgen.	  Het	  

bewust	  laten	  rondgaan	  van	  desinformatie	  valt	  bijvoorbeeld	  onder	  propaganda.38	  Het	  nieuws	  van	  

een	  verloren	  of	  gewonnen	  veldslag	  of	  belegering	  kon	  mensen	  moed	  geven	  of	  juist	  ontmoedigen.	  

Ook	  als	  zij	  niet	  moedwillig	  werden	  verspreid,	  wakkerden	  de	  tegenstrijdige	  geruchten	  die	  

circuleerden	  de	  tegenstellingen	  verder	  aan.	  Over	  Leiden	  deden	  in	  1573,	  tijdens	  het	  beleg,	  

bijvoorbeeld	  compleet	  verschillende	  berichten	  de	  ronde.	  Elke	  partij	  troostte	  zich	  met	  het	  

gerucht	  dat	  zijn	  kant	  er	  het	  beste	  voor	  stond,	  aldus	  Wouter	  Jacobsz,	  ‘ende	  men	  lettende	  niet	  dat	  

het	  veelal	  logenen	  waeren’.39	  	  

Ook	  goed	  nieuws	  valt	  in	  de	  categorie	  geruchten	  met	  een	  -‐	  soms	  onbewust	  -‐	  

propagandadoel.	  Het	  dagboek	  van	  Wouter	  Jacobsz	  staat	  vol	  goede	  berichten,	  die	  uiteindelijk	  niet	  

waar	  bleken	  te	  zijn.	  De	  bedenkers	  en	  verspreiders	  van	  deze	  berichten	  hadden	  maar	  één	  doel,	  

wist	  Wouter	  Jacobsz,	  het	  demoraliseren	  van	  de	  toehoorders.	  De	  teleurstelling	  kwam	  immers	  nog	  

harder	  aan	  als	  uiteindelijk	  bleek	  dat	  dit	  goede	  nieuws	  niet	  waar	  was.40	  Wellicht	  was	  

ontmoedigen	  het	  doel	  van	  de	  man	  die	  in	  januari	  1578	  met	  zijn	  schuitje	  aanlegde	  bij	  de	  palen	  

voor	  de	  Nieuwe	  Brug,	  en	  naar	  de	  daar	  aanwezige	  burgers	  riep	  dat	  de	  Satisfactie	  tussen	  de	  Staten	  

van	  Holland	  en	  Amsterdam	  was	  getekend.41	  De	  verschillende	  partijen	  verspreidden	  goed	  nieuws	  

volgens	  Wouter	  Jacobsz	  natuurlijk	  ook	  oprecht	  als	  troost	  om	  de	  eigen	  aanhang	  goede	  moed	  in	  te	  

praten.42	  Het	  effect	  was	  echter	  het	  tegenovergestelde.	  Goed	  nieuws	  had	  de	  toegevoegde	  waarde	  

dat	  het	  bepaalde	  denkbeelden	  en	  wensen	  bevestigde,	  daardoor	  eerder	  werd	  geloofd	  en	  

vervolgens	  sneller	  verspreid.43	  	  

De	  toenemende	  onbetrouwbaarheid	  van	  geruchten	  kreeg	  zelf	  een	  propagandafunctie.	  

Volgens	  Wouter	  Jacobsz	  wezen	  de	  partijen	  op	  de	  vele	  onware	  geruchten	  om	  de	  andere	  partij	  te	  

bespotten	  en	  verder	  te	  ontmoedigen.	  In	  januari	  1574	  hoonden	  de	  ‘geusgezinden’	  in	  Amsterdam	  

dat	  al	  het	  goede	  nieuws	  voor	  de	  katholieken	  slechts	  fabels,	  leugens	  en	  ‘montsoetinge’	  waren.	  Zij	  

konden	  dit	  vrijuit	  zeggen,	  aldus	  Wouter	  Jacobsz,	  omdat	  zij	  zagen	  dat	  de	  katholieken	  vaak	  met	  

                                                 
37	  Scribner,	  For	  the	  sake	  of	  simple	  folk,	  8-‐9.	  
38	  Jowett	  en	  O'Donnell,	  Propaganda	  and	  persuasion,	  21-‐22.	  
39	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  28	  januari	  1573,	  160.	  Zie	  ook:	  19	  september	  1573,	  308;	  16	  april	  1574,	  394;	  21	  
mei	  1574,	  406.	  
40	  Ibidem,	  7	  oktober	  1572,	  23;	  13	  oktober	  1572,	  32;	  18	  april	  1573,	  233-‐234;	  17	  februari	  1574,	  372.	  
41	  Ibidem,	  21	  januari	  1578,	  697.	  
42	  Ibidem,	  10	  september	  1572,	  12;	  15	  oktober	  1572,	  37;	  18	  april	  1573,	  233-‐234;	  19	  april	  1573,	  235;	  6	  februari	  1574,	  
369.	  Eind	  mei	  1575	  ging	  het	  gerucht	  dat	  Zuid-‐Holland	  zich	  had	  overgegeven.	  Wouter	  geloofde	  het	  niet	  maar	  schreef	  
het	  toch	  op	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  voor	  leugens	  men	  elkaar	  vertelt	  uit	  behoefte	  aan	  troost.	  Ibidem,	  29	  mei	  1575,	  500	  
43	  DiFonzo	  en	  Bordia,	  Rumor	  psychology,	  111.	  
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leugens	  werden	  gepaaid.44	  Wouter	  Jacobsz	  zelf	  zag	  op	  zeker	  moment	  alle	  nieuwtjes	  en	  geruchten	  

als	  propagandapoging.	  Het	  gevolg	  was	  dat	  hij	  moeite	  had	  om	  nieuwtjes	  te	  geloven.	  In	  een	  enkel	  

geval	  vermeed	  hij	  het	  zelfs	  de	  inhoud	  van	  goede	  berichten	  op	  te	  schrijven,	  maar	  meldde	  hij	  

alleen	  dat	  hij	  iets	  gunstigs	  had	  gehoord.	  Pas	  als	  hij	  bevestiging	  had	  dat	  het	  waar	  was,	  gaf	  hij	  de	  

details.45	  

Hoe	  kwamen	  deze	  geruchten	  nu	  de	  stad	  binnen?	  Beide	  partijen	  hadden	  de	  mogelijkheid	  

om	  geruchten	  te	  verspreiden	  via	  hun	  bestaande	  netwerken	  in	  de	  stad.	  In	  het	  vorige	  hoofdstuk	  

bleek	  dat	  veel	  ballingen	  contact	  onderhielden	  met	  sympathisanten	  en	  met	  hun	  familie,	  vrienden	  

en	  zakenpartners	  in	  de	  stad.	  Zij	  gebruikten	  dit	  netwerk	  voor	  de	  verspreiding	  van	  –	  in	  ieder	  geval	  

–	  propagandabrieven.	  Ze	  vertrouwden	  erop	  en	  stuurden	  er	  zelfs	  op	  aan	  dat	  de	  ontvangers	  over	  

deze	  brieven	  spraken	  met	  anderen.	  Alleen	  al	  het	  nieuws	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  brieven	  kon,	  

verspreid	  via	  het	  geruchtencircuit,	  een	  propagandistische	  werking	  hebben.46	  Maar	  ook	  de	  

katholieke	  vluchtelingen	  vormden	  als	  belangrijke	  minderheidsgroepering	  een	  invloedrijk	  

nieuwsnetwerk.	  Zij	  hielden	  intensief	  contact	  met	  elkaar	  en	  met	  achterblijvers	  in	  de	  opstandige	  

steden.47	  Zelfs	  als	  de	  nieuwtjes	  die	  zich	  via	  deze	  twee	  netwerken	  verspreidden	  niet	  bewust	  

werden	  gezaaid,	  konden	  zij	  hetzelfde	  effect	  hebben	  als	  ‘echte’	  propagandageruchten:	  ze	  

ontmoedigden	  of	  bemoedigden	  hun	  toehoorders	  en	  droegen	  bij	  tot	  een	  groeiende	  tweedeling	  

tussen	  aanhangers	  van	  de	  verschillende	  partijen.	  	  

	  

Debat	  en	  propaganda	   	  

	  
De	  tegenstrijdige	  verhalen	  en	  geruchten	  voedden	  de	  discussies	  en	  debatten	  en	  vergrootten	  de	  

kloof	  tussen	  de	  sympathisanten	  van	  de	  twee	  partijen.	  Discussies	  en	  gesprekken	  tussen	  voor-‐	  en	  

tegenstanders	  werden	  steeds	  openlijker	  gevoerd.	  Het	  aantal	  tegenstanders	  van	  de	  stadsregering	  

groeide	  naarmate	  de	  strijd	  langer	  duurde.	  Volgens	  Wouter	  droeg	  zelfs	  een	  meerderheid	  van	  de	  

stadsbevolking	  de	  opstandelingen	  een	  warm	  hart	  toe.48	  Het	  is	  echter	  waarschijnlijker	  dat	  

verreweg	  de	  meeste	  Amsterdammers	  gewoonweg	  wilden	  dat	  er	  verbetering	  kwam	  in	  hun	  eigen	  

omstandigheden.	  In	  herbergen	  en	  op	  andere	  publieke	  plaatsen	  ontstonden	  verhitte	  discussies	  en	  

ruzies	  over	  de	  wettigheid	  van	  de	  gewapende	  opstand	  en	  de	  rol	  van	  Spanjaarden	  in	  de	  

Nederlanden.	  De	  gesprekken	  laten	  zien	  dat	  de	  Amsterdammers	  politieke	  argumenten	  bewust	  

                                                 
44	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  25	  januari	  1574,	  365.	  ‘(…)	  der	  guesen	  pertie,	  die	  noch	  binnen	  Amsterdam	  
waeren,	  haer	  sonderling	  verhoochden	  als	  wat	  hebbende,	  waerdoer	  sij	  meenden	  haer	  saeke	  wel	  te	  vordelen’.	  Zie	  ook:	  
ibidem,	  1	  mei	  1573,	  243:	  Wouter	  Jacobsz	  meldt	  dat	  men	  met	  elkaar	  spreekt	  over	  hoe	  vaak	  zij	  al	  met	  leugens	  werden	  
gepaaid.	  	  
45	  Ibidem,	  8	  oktober	  1572,	  24;	  10	  oktober	  1572,	  26;	  1	  mei	  1573,	  243-‐244.	  	  
46	  Zie	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  119-‐120,	  122.	  
47	  Zie	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  129-‐131.	  
48	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  28	  okt	  1573,	  328:	  ‘(…)	  der	  meester	  harten	  seer	  geneycht	  te	  sijn	  tot	  den	  
verkeerde	  ende	  ongodlicke	  gueserie’.	  
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tegen	  elkaar	  afwogen	  en	  de	  oorzaken	  en	  de	  hoofdrolspelers	  van	  de	  conflicten	  kritisch	  

beoordeelden.	  	  

In	  de	  gesprekken	  weerklinken	  echo’s	  van	  de	  opstandelingenpropaganda	  maar	  ook	  van	  

de	  pogingen	  van	  de	  katholieke	  autoriteiten	  om	  het	  debat	  te	  beïnvloeden.	  Die	  propaganda	  

versterkte	  op	  haar	  beurt	  bestaande	  angsten	  en	  zorgen.	  De	  wisselwerking	  tussen	  de	  

opstandelingenpropaganda	  en	  het	  debat	  in	  de	  stad	  wordt	  belicht	  aan	  de	  hand	  van	  twee	  

propagandathema’s:	  de	  angst	  voor	  Spaanse	  soldaten	  en	  de	  bloedige	  reputatie	  van	  Amsterdam.	  

Beide	  thema’s	  speelden	  vervolgens	  weer	  een	  rol	  in	  het	  debat	  over	  vrede	  dat	  in	  de	  periode	  van	  

1576-‐1578	  werd	  gevoerd.	  In	  dat	  debat	  weerklonken	  de	  propaganda-‐uitingen	  van	  het	  centrale	  en	  

stedelijke	  gezag,	  en	  bleek	  dat	  het	  succes	  van	  de	  opstandelingpropaganda	  ook	  een	  keerzijde	  had.	  

Het	  directe	  effect	  van	  propaganda	  is	  dan	  weliswaar	  niet	  te	  achterhalen,	  maar	  op	  deze	  manier	  

wordt	  wel	  duidelijk	  dat	  een	  klimaat	  kon	  ontstaan	  waarbinnen	  bepaalde	  propagandathema’s	  

konden	  gedijen.	  

Angst	  voor	  Spaanse	  soldaten	  

In	  Amsterdam	  won	  het	  beeld	  van	  de	  Spaanse	  gezaghebbers	  en	  soldaten	  als	  vreemdelingen	  na	  

1572	  snel	  aan	  kracht,	  ook	  onder	  katholieke	  en	  gezagsgetrouwe	  inwoners.	  Het	  idee	  van	  de	  

Spanjaarden	  als	  ‘vreemdelingen’	  werd	  bewust	  door	  Oranje	  en	  zijn	  propagandisten	  vanaf	  1568	  

ingezet.	  Zij	  stelden	  dat	  de	  volksaard	  van	  de	  Spanjaarden	  verdorven	  was	  en	  dat	  de	  Spanjaarden	  

vanuit	  deze	  aard	  niets	  anders	  wensten	  dan	  de	  Nederlanden	  te	  verwoesten.	  De	  opstandelingen	  

creëerden	  zo	  bewust	  een	  gemeenschappelijke	  vijand	  om	  de	  religieuze	  strijd	  ook	  een	  politieke	  

dimensie	  te	  geven.	  Alleen	  de	  godsdienstpolemiek	  werd	  niet	  genoeg	  geacht	  om	  de	  bevolking	  te	  

overtuigen:	  een	  groot	  deel	  van	  de	  Amsterdammers	  was	  katholiek.49	  In	  de	  stad	  was	  de	  redenering	  

van	  de	  Spanjaarden	  als	  buitenstaanders	  terug	  te	  horen.	  Nadat	  Bossu	  in	  1573	  door	  de	  geuzen	  was	  

gevangengenomen,	  vreesde	  men	  in	  Amsterdam	  volgens	  Wouter	  Jacobsz	  bijvoorbeeld	  dat	  het	  

land	  nu	  louter	  door	  ‘vreemdelingen’	  zou	  worden	  geregeerd.50	  Zelfs	  in	  de	  protestverklaring	  die	  

de	  burgemeesters	  lieten	  voorlezen	  bij	  de	  afkondiging	  van	  het	  Tiende-‐Penningplakkaat	  kwam	  

deze	  formulering	  terug.51	  

Ongewild	  droeg	  het	  slechte	  gedrag	  van	  de	  Spaanse	  soldaten	  bij	  tot	  het	  ontstaan	  van	  het	  

beeld	  van	  de	  Spanjaarden	  als	  aangeboren	  slechteriken.	  De	  talloze	  verhalen	  over	  hun	  

misdragingen	  wakkerden	  de	  onvrede	  over	  het	  Spaanse	  bewind	  onder	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  

verder	  aan.	  Ze	  vormden	  een	  vruchtbare	  voedingsbodem	  voor	  de	  weerzin	  die	  de	  strooptochten	  

van	  muitende	  Spaanse	  soldaten	  in	  1575-‐1576	  zou	  oproepen	  en	  die	  zouden	  leiden	  tot	  de	  

Pacificatie	  van	  Gent.	  Vooral	  de	  plunderingen	  en	  moordpartijen	  na	  de	  herovering	  van	  Mechelen,	  
                                                 
49	  Pollmann,	  'Eine	  natürliche	  Feindschaft',	  87-‐88.	  
50	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  13	  oktober	  1573,	  320.	  
51	  Zie	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  102-‐103.	  
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Zutphen	  en	  Naarden	  waren	  in	  1572	  groot	  nieuws	  in	  Amsterdam.52	  In	  april	  1572	  al	  hield	  de	  

moordpartij	  van	  Spaanse	  soldaten	  onder	  de	  burgers	  in	  Rotterdam	  de	  gemoederen	  bezig.	  De	  

Rotterdammers	  zouden	  hun	  poorten	  vrijwillig	  hebben	  geopend	  om	  de	  soldaten	  doorgang	  te	  

verlenen,	  waarna	  chaos	  uitbrak.	  In	  eerste	  instantie	  ging	  het	  verhaal	  rond	  dat	  iedereen	  die	  in	  de	  

weg	  stond,	  werd	  doodgestoken.	  In	  totaal	  honderd	  burgers	  zouden	  de	  dood	  hebben	  gevonden.	  

Later	  werd	  dat	  aantal	  afgezwakt	  tot	  38.53	  

Pamfletten,	  liederen	  en	  brieven	  van	  de	  opstandelingen	  die	  gericht	  waren	  op	  Amsterdam,	  

gingen	  dankbaar	  in	  op	  de	  wandaden	  van	  de	  Spaanse	  soldaten.	  Een	  brief	  die	  Willem	  van	  Oranje	  in	  

1574	  aan	  de	  stadsbevolking	  van	  Amsterdam	  schreef,	  begon	  met	  de	  zin:	  ‘Ik	  hoef	  u	  er	  niet	  aan	  te	  

herinneren	  welke	  wreedheden	  de	  Spanjaarden	  en	  andere	  vreemdelingen	  tot	  nu	  toe	  hebben	  

begaan’.	  Oranje	  beschreef	  vervolgens	  toch	  hoe	  de	  Spanjaarden	  probeerden	  Utrecht	  te	  plunderen	  

en	  in	  brand	  te	  steken.	  Hij	  waarschuwde	  de	  Amsterdammers	  dat	  hun	  hetzelfde	  lot	  wachtte	  als	  ze	  

Spaanse	  troepen	  zouden	  binnenlaten.54	  Oranje	  daarentegen	  werd	  neergezet	  als	  vader	  des	  

vaderlands	  die	  vanuit	  zijn	  functie	  als	  stadhouder	  verplicht	  was	  de	  gewesten	  te	  ‘bevrijden’	  van	  de	  

Spaanse	  tirannie.	  Zo	  discussieerde	  de	  lakenkoper	  Evert	  Thijsz	  in	  augustus	  van	  1572	  op	  een	  

bankje	  bij	  de	  Waag	  met	  een	  aantal	  andere	  personen	  over	  de	  opmars	  van	  Oranje.	  Deze	  had	  het	  

volste	  recht	  om	  zich	  de	  Hollandse	  en	  Zeeuwse	  steden	  toe	  te	  eigenen,	  vond	  de	  koopman.	  Hij	  deed	  

dat	  ‘van	  Coninckss	  wegen’	  –	  Filips	  had	  hem	  immers	  als	  stadhouder	  de	  gewesten	  toevertrouwd.	  

Everts	  gesprekspartners	  brachten	  daar	  tegenin	  dat	  het	  nauwelijks	  de	  wens	  van	  de	  koning	  kon	  

zijn	  dat	  de	  rebellen	  de	  kerken	  aan	  stukken	  sloegen	  en	  het	  sacrament	  vernielden.	  Volgens	  Evert	  

Thijsz	  was	  ook	  dat	  echter	  Gods	  wil.	  	  

Voor	  de	  stadsbevolking	  waren	  de	  misdragingen	  van	  de	  Spanjaarden	  tijdens	  het	  beleg	  en	  

de	  inname	  van	  Haarlem	  een	  duidelijk	  zichtbaar	  bewijs	  van	  de	  wreedheid	  van	  de	  vreemdelingen.	  

De	  Amsterdammers	  volgden	  het	  beleg	  van	  Haarlem	  nauwlettend.55	  Tussen	  het	  leger	  en	  de	  stad	  

bestonden	  nauwe	  betrekkingen.	  Soldaten	  en	  Amsterdammers	  die	  ‘soetelden’	  (hun	  waar	  

verkochten)	  in	  het	  leger	  brachten	  regelmatig	  nieuws	  over.	  Zo	  kwamen	  verhalen	  de	  stad	  binnen	  

over	  Spaanse	  soldaten	  die	  stalen	  van	  de	  boeren,	  hen	  mishandelden	  en	  hun	  tijd	  verdeden	  met	  

gokken	  en	  ander	  lichtvaardig	  gedrag.	  Sommigen	  zagen	  de	  zware	  omstandigheden	  in	  Amsterdam	  

                                                 
52	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  446;	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  2	  december	  1572,	  89;	  3	  december	  1572,	  90.	  Over	  
Mechelen	  en	  Blokzijl	  en	  Vollenhove:	  ‘Dagverhaal’,	  eind	  juli	  1572,	  f.	  26.	  De	  auteur	  repte	  in	  het	  eerste	  geval	  dat	  ‘onse	  
knechten’	  het	  ‘seer	  qwalycken’	  hadden	  gemaakt,	  maar	  hij	  hoopte	  nog	  dat	  het	  niet	  waar	  zou	  blijken	  te	  zijn.	  Over	  
Naarden	  en	  Zutphen	  deden	  verschillende	  pamfletten,	  liederen	  en	  prenten	  de	  ronde.	  Claes	  Pietersz	  Overlander	  had	  een	  
nieuwsbrief	  over	  het	  bloedbad	  in	  Naarden	  in	  zijn	  kantoor.	  Confessieboek	  274,	  107v-‐108.	  Volgens	  het	  verhoor	  ging	  het	  
om	  een	  ‘missive	  ofte	  cartabel’	  gedateerd	  op	  2	  december,	  de	  dag	  van	  de	  plunderingen.	  
53	  ‘Dagverhaal’,	  8	  april	  1572,	  f.	  20;	  correctie	  aantal:	  ibidem,	  10	  april	  1572,	  f.	  20.	  	  
54	  SAA,	  Arch.	  Burg.,	  inv.	  nr.	  44,	  nr.	  72	  (Willem	  van	  Oranje	  aan	  inwoners	  van	  Amsterdam,	  17-‐10-‐1574).	  Dit	  is	  dezelfde	  
brief	  als	  Correspondentie	  van	  Willem	  van	  Oranje,	  nr.	  7204.	  Hierover	  ook	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  118.	  	  
55	  Stoffel	  Jansz	  tekende	  bijvoorbeeld	  vrijwel	  dagelijks	  de	  troepenbewegingen	  en	  oorlogshandelingen	  op.	  Ook	  de	  
auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’	  en	  Wouter	  Jacobsz	  hielden	  de	  ontwikkelingen	  nauwgezet	  bij.	  
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als	  een	  straf	  van	  God	  voor	  het	  gedrag	  van	  de	  Spaanse	  soldaten.56	  Bij	  een	  deel	  van	  de	  bevolking	  

bestond	  grote	  blijdschap	  over	  de	  uiteindelijke	  herovering	  van	  Haarlem,	  maar	  de	  grootscheepse	  

zuiveringsactie	  die	  vervolgens	  plaatsvond,	  wekte	  juist	  veel	  afgrijzen	  op.	  Zeventienhonderd	  

personen	  zouden	  zijn	  gehangen,	  verdronken	  en	  onthoofd,	  aldus	  Van	  Biesten,	  maar	  volgens	  hem	  

waren	  daar	  geen	  burgers	  bij.57	  Voor	  Stoffel	  Jansz	  was	  de	  wraakoefening	  reden	  om	  ‘god	  betert’	  te	  

verzuchten.	  Een	  paar	  dagen	  eerder	  noteerde	  hij	  dat	  hij	  een	  karrenvracht	  vol	  koorden	  en	  

stroppen	  naar	  Haarlem	  had	  zien	  afreizen;	  de	  derde	  kar	  van	  die	  dag.58	  

Ook	  onder	  trouwe	  katholieken	  riep	  het	  gedrag	  van	  de	  Spanjaarden	  weerzin	  op.	  Volgens	  

Stoffel	  Jansz	  sprak	  ‘broeder	  Hendrik’	  in	  februari	  1573	  zelfs	  de	  hoop	  uit	  dat	  de	  Spanjaarden	  

Haarlem	  niet	  zouden	  innemen	  omdat	  ze	  het	  zo	  ‘qualijck	  maeckten’.59	  Het	  feit	  dat	  de	  Spanjaarden	  

tijdens	  wraakoefeningen	  en	  plunderingen	  geen	  onderscheid	  maakten	  tussen	  katholieken	  en	  

gereformeerden,	  wekte	  woede	  op.	  Ook	  deden	  veel	  verhalen	  de	  ronde	  over	  onschuldige	  kinderen	  

en	  vrouwen	  die	  werden	  vermoord.60	  Zoveel	  weerzin	  hadden	  de	  Amsterdammers	  tegen	  het	  

Spaanse	  leger,	  dat	  oproepen	  tot	  het	  helpen	  met	  het	  bouwen	  van	  schansen	  of	  tot	  het	  doen	  van	  

andere	  werkzaamheden	  in	  het	  leger,	  nauwelijks	  animo	  opwekten.61	  De	  gewonde	  en	  zieke	  

Spaanse	  soldaten	  die	  in	  de	  stad	  verbleven,	  konden	  niet	  rekenen	  op	  enig	  mededogen	  van	  de	  

bevolking.	  In	  januari	  1573	  hoorde	  Wouter	  Jacobsz	  van	  een	  betrouwbaar	  persoon,	  die	  het	  zelf	  

had	  gezien,	  dat	  een	  Spaanse	  soldaat	  in	  de	  stad	  op	  straat	  crepeerde	  zonder	  dat	  iemand	  hulp	  

bood.62	  	  

De	  burgemeesters	  beseften	  dat	  de	  misdragingen	  van	  de	  troepen	  nadelige	  gevolgen	  

konden	  hebben	  voor	  de	  steun	  van	  de	  bevolking,	  helemaal	  nadat	  de	  soldaten	  die	  rondom	  

Amsterdam	  waren	  gelegerd	  wegens	  achterstallig	  soldij	  aan	  het	  roven	  sloegen.63	  In	  verschillende	  

brieven	  uit	  1574	  aan	  admiraal	  Verdugo	  riepen	  zij	  hem	  op	  een	  eind	  te	  maken	  aan	  de	  overlast	  die	  

de	  soldaten	  veroorzaakten	  die	  rondom	  Amsterdam	  waren	  gelegerd.	  De	  ‘schamele	  luyden’	  kregen	  

hierdoor	  een	  grote	  aversie	  tegen	  ‘heuren	  prince	  ende	  natuerlicke	  heer’,	  aldus	  één	  van	  de	  

brieven.64	  De	  situatie	  verergerde	  doordat	  de	  Amsterdammers	  zelf	  aan	  den	  lijve	  ondervonden	  

                                                 
56	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  31	  januari	  1573,	  165-‐166.	  
57	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  454-‐455.	  
58	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  14	  juli	  1573,	  f.	  265v;	  20	  juli	  1573,	  f.	  266.	  
59	  Ibidem,	  20	  februari	  1573,	  f.	  257v.	  Mogelijk	  gaat	  het	  hier	  om	  broeder	  Hendrik	  van	  Biesten.	  
60	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  19	  januari	  1573,	  144-‐145:	  over	  een	  wraakactie	  van	  de	  in	  Amsterdam	  
gelegerde	  vendels	  in	  Aalsmeer	  moesten	  zowel	  ‘goede	  lieden	  als	  die	  quaden’	  het	  ontgelden.	  Daarover	  ontstond	  groot	  
verdriet	  in	  de	  stad.	  Stoffel	  Jansz	  meldt	  begin	  augustus	  1573	  dat	  de	  soldaten	  die	  te	  Buiksloot	  gelegerd	  waren,	  naar	  
Landsmeer	  trokken,	  daar	  schandalige	  plunderingen	  aanrichtten	  en	  veel	  geweld	  gebruikten.	  Zij	  vermoordden	  drie	  
personen,	  ‘God	  betert’.	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  3	  augustus	  1573,	  f.	  267-‐267v.	  
61	  Ibidem,	  8	  maart	  1573,	  f.	  259:	  van	  alle	  timmerlieden	  in	  Amsterdam	  wilden	  er	  slechts	  vier	  naar	  het	  leger	  om	  te	  
werken,	  ondanks	  de	  hoge	  beloning	  van	  een	  gulden	  per	  dag.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  17	  juni	  1573,	  f.	  264.	  	  
62	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  22	  januari	  1572,	  148.	  
63	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  127,	  131-‐133.	  
64	  Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  Admiraal	  Verdugo,	  13-‐10-‐1574),	  f.	  19-‐20v.	  Hierover	  ook:	  ibidem,	  
(Burgemeesters	  aan	  stadhouder	  Hierges,	  9-‐11-‐1574)	  f.	  22-‐22v;	  (Burgemeesters	  aan	  Pieter	  Pietersz,	  15-‐11-‐1574),	  f.	  
24-‐25.	  In	  deze	  laatste	  brief	  schreven	  de	  burgemeesters	  dat	  de	  landlieden	  meer	  last	  ondervonden	  van	  de	  Spaanse	  
soldaten	  dan	  van	  de	  geuzen.	  	  
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wat	  de	  gevolgen	  van	  wanbetaling	  waren	  voor	  het	  gedrag	  van	  de	  soldaten.	  In	  december	  1574	  

brak	  een	  muiterij	  uit	  onder	  de	  bootsgezellen	  van	  de	  Amsterdamse	  oorlogsschepen.	  Zij	  hadden	  al	  

maanden	  geen	  soldij	  gekregen.	  De	  Amsterdamse	  magistraat	  probeerde	  tevergeefs	  het	  geld	  bij	  

elkaar	  te	  krijgen	  om	  de	  troepen	  te	  betalen,	  maar	  slaagde	  daar	  slechts	  gedeeltelijk	  in.	  Dat	  was	  

funest	  voor	  de	  moraal	  van	  het	  scheepsvolk,	  dat	  aan	  het	  muiten	  sloeg.	  Deze	  opstand	  werd	  in	  de	  

kiem	  gesmoord	  en	  een	  aantal	  muiters	  werd	  ter	  dood	  gebracht.	  Volgens	  Stoffel	  zorgde	  de	  

terechtstelling	  van	  de	  twee	  bootsgezellen	  er	  echter	  voor	  dat	  veel	  ‘vant	  graeuw’	  overliepen	  naar	  

de	  opstandelingen.65	  Voor	  de	  Amsterdammers	  was	  het	  uitblijven	  van	  de	  soldijbetaling	  een	  grote	  

slag.	  Veel	  van	  de	  bootsgezellen	  hadden	  schulden	  uitstaan	  bij	  de	  stadsbewoners.	  Door	  de	  

toenemende	  armoede	  hadden	  zij	  dat	  geld	  hard	  nodig,	  en	  de	  onvrede	  groeide.66	  

Moorddam	  

De	  strenge	  bestraffing	  van	  de	  bootsgezellen,	  maar	  ook	  van	  soldaten	  en	  rebellen	  die	  in	  handen	  

vielen	  van	  de	  Amsterdamse	  autoriteiten,	  versterkte	  het	  beeld	  van	  Amsterdam	  als	  stad	  vol	  

verraders	  en	  moordenaars,	  een	  belangrijk	  thema	  in	  de	  opstandelingenpropaganda	  gericht	  op	  

Amsterdam.67	  De	  stadsbevolking	  was	  zich	  zeer	  bewust	  van	  deze	  reputatie,	  en	  dat	  bewustzijn	  

droeg	  bij	  tot	  de	  groeiende	  onvrede	  over	  de	  uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam.	  Na	  de	  

Pacificatie	  van	  Gent	  van	  november	  1576	  nam	  de	  onrust	  hierover	  nog	  verder	  toe.	  Ook	  de	  

bestraffingen	  zelf	  riepen	  woede	  en	  verzet	  op,	  zoals	  de	  executie	  van	  zestien	  opstandelingen	  in	  

1575.	  De	  zestien	  mannen	  waren	  de	  stad	  binnengekomen	  in	  een	  turfschip	  en	  hadden	  zich	  

verstopt	  in	  een	  pakhuis	  met	  als	  doel	  de	  poorten	  van	  binnen	  te	  openen	  voor	  het	  

opstandelingenleger.	  Het	  verraad	  werd	  ontdekt	  door	  oplettendheid	  van	  een	  aantal	  omwonenden	  

en	  de	  mannen	  werden	  streng	  gestraft:	  ze	  werden	  opgehangen,	  hun	  hoofden	  werden	  

tentoongesteld	  op	  staken	  en	  hun	  lichamen	  ondersteboven	  opgehangen	  aan	  de	  galg.	  Hun	  

vermeende	  leiders	  werden	  gevierendeeld.68	  Dat	  werd	  de	  ‘aangevers’	  niet	  door	  iedereen	  in	  dank	  

afgenomen:	  ze	  werden	  lastiggevallen	  op	  straat.	  De	  burgemeesters	  vaardigden	  zelfs	  een	  keur	  uit	  

waarin	  zij	  verboden	  de	  ‘verraders’	  van	  de	  rebellen	  verwijten	  te	  maken.69	  	  

Een	  aanhoudende	  stroom	  geruchten	  in	  de	  stad	  betrof	  de	  impopulariteit	  van	  de	  stad	  in	  de	  

buitenwereld.	  De	  bijnaam	  ‘Moorddam’	  zat	  veel	  Amsterdammers	  dwars.	  De	  auteur	  van	  het	  

‘Dagverhaal’	  noteerde	  in	  juni	  1572	  verontwaardigd	  dat	  de	  opstandelingen	  Amsterdam	  zo	  

                                                 
65	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  133-‐134.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  15-‐17	  december	  
1574,	  f.	  277v-‐278.	  	  
66	  Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  Pieter	  Pietersz,	  14	  mei	  1575),	  f.	  68v-‐69.	  Omdat	  de	  bootsgezellen	  niet	  de	  hele	  
som	  hadden	  gekregen,	  bestond	  ‘groot	  weerslachticheyt’	  onder	  de	  burgers	  waar	  de	  gezellen	  schulden	  bij	  hadden.	  De	  
burgers	  klaagden	  dagelijks	  met	  ‘schrijende	  ogen’.	  De	  burgemeesters	  vroegen	  daarom	  Pieter	  Pietersz	  aan	  te	  dringen	  bij	  
het	  hof	  op	  volledige	  betaling.	  Volgens	  de	  burgemeesters	  nam	  de	  armoede	  in	  de	  stad	  dagelijks	  toe.	  	  
67	  Deen,	  'O	  Amsterdam	  Moordadich'.	  Meer	  hierover	  in	  hoofdstuk	  4.	  
68	  Justitieboek	  568,	  f.	  176v-‐177.	  	  
69	  Keurboek	  G,	  2	  september	  1575,	  f.	  120-‐120v.	  
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noemden.70	  In	  dezelfde	  periode	  hoorde	  hij	  dat	  het	  huis	  van	  een	  zekere	  Wijbout	  door	  de	  geuzen	  

was	  vernield,	  louter	  omdat	  hij	  in	  Amsterdam	  aan	  de	  oorlogsschepen	  had	  gewerkt.71	  Dat	  de	  

spotnaam	  Moorddam	  in	  het	  onderbewuste	  van	  veel	  Amsterdammers	  was	  verankerd,	  blijkt	  uit	  

het	  verhoor	  van	  een	  zekere	  Pouwels	  Jacobsz,	  die	  in	  1577	  werd	  gearresteerd	  omdat	  hij	  bij	  de	  

wacht	  in	  de	  Regulierspoort	  als	  woonplaats	  ‘Moorddam’	  had	  opgegeven	  in	  plaats	  van	  Amsterdam.	  

De	  man	  was	  zo	  in	  de	  war	  van	  een	  overval	  op	  zijn	  schip,	  zei	  hij,	  dat	  hij	  niet	  had	  nagedacht	  over	  

wat	  hij	  zei.72	  

Naarmate	  de	  uitzonderingspositie	  van	  de	  stad	  in	  het	  vredesproces	  langer	  duurde,	  kreeg	  

de	  bijnaam	  nog	  een	  andere	  betekenis:	  alle	  twist,	  tweestrijd	  en	  gebrek	  aan	  vrede	  in	  de	  

Nederlanden	  werd	  aan	  Amsterdam	  geweten.	  Verhalen	  hierover	  deden	  volop	  de	  ronde	  in	  

Amsterdam.	  Een	  vrouw	  die	  in	  december	  1576	  naar	  Rotterdam	  was	  gereisd,	  vertelde	  bij	  

terugkomst	  dat	  haar	  overal	  was	  nageroepen	  dat	  ze	  Amsterdamse	  was.	  De	  schuit	  waarin	  zij	  

reisde	  werd	  een	  aantal	  keer	  doorzocht	  door	  vrijbuiters,	  die	  vroegen	  of	  er	  geen	  ‘Moorddammers’	  

aan	  boord	  waren.	  De	  vrouw	  had	  gedaan	  alsof	  ze	  uit	  Hoorn	  kwam	  en	  was	  zo	  ontsnapt	  aan	  een	  

onzeker	  lot.73	  Halverwege	  1577	  deed	  het	  verhaal	  de	  ronde	  in	  Amsterdam	  dat	  de	  burgemeesters,	  

die	  in	  Alkmaar	  waren	  voor	  vredesbesprekingen	  met	  Willem	  van	  Oranje,	  werden	  nageroepen	  met	  

‘Moortdammers,	  Moortdammers’.	  Ook	  terwijl	  zij	  onderweg	  waren	  naar	  Brussel,	  hadden	  

schuitvoerders	  en	  anderen	  de	  burgemeesters	  al	  uitgescholden	  voor	  moorddammers	  en	  

bloedhonden.74	  	  

Een	  ander	  terugkerend	  thema	  in	  de	  geruchtenstroom	  en	  dus	  ook	  in	  de	  discussies,	  was	  de	  

vermeende	  onwil	  van	  de	  burgemeesters	  om	  vrede	  te	  sluiten.	  Al	  vanaf	  1573	  heerste	  voortdurend	  

onzekerheid	  over	  en	  hoop	  op	  een	  vredesakkoord.	  Aanleiding	  voor	  de	  eerste	  geruchten	  over	  

vrede	  in	  dat	  jaar	  waren	  de	  onderhandelingen	  over	  de	  overgave	  van	  Haarlem	  in	  juli	  1573.	  Deze	  

wekte	  onder	  de	  Amsterdammers	  de	  hoop	  dat	  vrede	  zou	  komen.75	  Onder	  het	  bewind	  van	  Alva	  

deden	  dit	  soort	  geruchten	  ook	  wel	  de	  ronde,	  maar	  die	  werden	  snel	  naar	  het	  rijk	  der	  fabelen	  

verwezen.76	  De	  vrede	  leek	  dichterbij	  te	  komen	  met	  de	  benoeming	  van	  Requesens	  als	  nieuwe	  

landvoogd	  in	  de	  herfst	  van	  1573.	  Dit	  gaf	  aanleiding	  tot	  nieuwe	  speculaties	  over	  de	  komst	  van	  

een	  vredesverdrag.	  Sommigen	  durfden	  er	  zelfs	  geld	  te	  verwedden	  dat	  het	  binnen	  drie	  maanden	  

gedaan	  zou	  zijn	  met	  de	  oorlog.77	  Ook	  in	  1574	  deden	  geruchten	  over	  een	  mogelijk	  akkoord	  met	  

zekere	  regelmaat	  de	  ronde.	  Niet	  zonder	  reden:	  het	  ontzet	  van	  Leiden	  had	  Filips	  duidelijk	  

                                                 
70	  ‘(…)	  ziet	  wat	  die	  moorders	  durven	  segghen	  van	  alsulcke	  catholycke	  stad’.	  ‘Dagverhaal’,	  24	  juni	  1572,	  f.	  23.	  
71	  ‘Dagverhaal’,	  14	  juni	  1572,	  f.	  22.	  
72	  Confessieboek	  274,	  f.	  200-‐200v.	  
73	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  24	  december	  1576,	  624.	  
74	  Ibidem,	  12	  juli	  1577,	  672.	  
75	  Ibidem,	  5	  juli	  1573,	  271.	  	  
76	  Ibidem,	  21	  augustus	  1573,	  293.	  	  
77	  Ibidem,	  24	  oktober	  1573,	  325.	  Requesens	  zou	  volgens	  de	  geruchten	  de	  opdracht	  hebben	  om	  vrede	  te	  sluiten:	  
Ibidem,	  30	  november	  1573,	  344.	  Zie	  ook:	  29	  december	  1573,	  355.	  
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gemaakt	  dat	  er	  geen	  snelle	  oplossing	  van	  het	  conflict	  mogelijk	  was.	  Hij	  moest	  een	  diplomatieke	  

oplossing	  zoeken.78	  	  

	  

Vrede	  in	  Moorddam	  

	  

De	  geruchtenstroom	  over	  de	  mogelijkheid	  van	  vrede	  culmineerde	  vanaf	  1575	  uiteindelijk	  in	  een	  

open	  en	  kritisch	  debat	  waarin	  de	  stadsbevolking	  de	  argumenten	  van	  de	  twee	  partijen	  openlijk	  

tegen	  elkaar	  afwoog.	  Centraal	  stond	  de	  vraag	  welke	  partij	  het	  beste	  de	  eendracht	  kon	  bewaren.	  

Daarop	  bleek	  echter	  geen	  eenduidig	  antwoord	  mogelijk,	  met	  als	  gevolg	  dat	  aan	  de	  situatie	  een	  

tijdlang	  nauwelijks	  iets	  veranderde.	  Hier	  wreekte	  zich	  het	  succes	  van	  de	  

opstandelingenpropaganda.	  Door	  de	  nadruk	  op	  de	  ‘foute’	  keuze	  van	  Amsterdam	  om	  trouw	  te	  

blijven	  aan	  de	  koning,	  leefde	  bij	  een	  deel	  van	  de	  stadsbevolking	  de	  angst	  dat	  de	  opstandelingen	  

hiervoor	  wraak	  zouden	  nemen	  zodra	  zij	  de	  stad	  in	  handen	  hadden.	  De	  stadsregering	  speelde	  

weer	  slim	  in	  op	  deze	  angsten.	  

De	  bevolking	  legde	  de	  schuld	  voor	  het	  uitblijven	  van	  vrede	  steeds	  vaker	  bij	  de	  

burgemeesters	  neer.	  Door	  hun	  weigering	  vrede	  te	  sluiten	  handelden	  zij	  niet	  langer	  in	  het	  

algemeen	  belang	  en	  de	  stedelijke	  eendracht,	  was	  de	  overtuiging.	  Aanleiding	  voor	  deze	  kritiek	  

waren	  de	  vredesbesprekingen	  in	  Breda	  in	  de	  lente	  van	  1575	  en	  de	  besprekingen	  die	  zouden	  

leiden	  tot	  de	  Pacificatie	  van	  Gent	  (1576).	  Amsterdam	  en	  een	  aantal	  andere	  katholieke	  steden	  

waren	  uitgesloten	  van	  dit	  vredesverdrag	  tussen	  de	  opstandige	  Staten	  van	  Holland	  en	  Zeeland	  en	  

de	  andere	  gewesten.79	  Ruim	  anderhalf	  jaar	  lang	  werd	  vrijwel	  elke	  dag	  gespeculeerd	  over	  het	  al	  

dan	  niet	  afsluiten	  van	  een	  vredesakkoord.	  De	  welvaart	  in	  de	  stad	  ging	  intussen	  nog	  verder	  

achteruit,	  en	  de	  armoede	  maakte	  het	  verlangen	  naar	  vrede	  nog	  groter.80	  De	  godsdienstkwestie	  

raakte	  op	  de	  achtergrond.	  Als	  er	  maar	  vrede	  kwam,	  maakte	  het	  velen	  volgens	  Wouter	  Jacobsz	  

niet	  meer	  uit	  of	  de	  stad	  katholiek	  zou	  blijven.	  De	  magistraat	  werd	  zelfs	  dwaas	  genoemd	  omdat	  

hij	  de	  gemeente	  zo	  te	  kort	  deed.81	  Een	  zekere	  Gerrit	  Cornelisz	  werd	  opgepakt	  omdat	  hij	  over	  

twee	  burgemeesters	  zou	  hebben	  gezegd	  dat	  ze	  het	  verdienden	  te	  worden	  gedood.82	  	  

                                                 
78	  Over	  dit	  diplomatieke	  offensief	  en	  de	  hoop	  op	  vrede	  die	  het	  opwekte:	  ibidem,	  17	  juli	  1574,	  425;	  25	  juli	  1574,	  426-‐
427.	  Ibidem,	  28	  oktober	  1574,	  451;	  16	  november	  1574,	  455;	  12	  december	  1574,	  461;	  5	  december	  1574,	  459.	  Zie	  ook	  
Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  Pieter	  Pietersz	  te	  Brussel,	  15-‐11-‐1574;	  23-‐11-‐1574;	  25-‐11-‐1574;	  11-‐12-‐1574;	  
17-‐12-‐1574),	  f.	  24-‐25,	  27v-‐28,	  30v-‐31,	  34-‐35,	  36-‐37.	  In	  deze	  brieven	  namen	  de	  burgemeesters	  alvast	  een	  voorschot	  
op	  de	  vredesonderhandelingen.	  
79	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  9	  november	  1576,	  609.	  
80	  Ibidem,	  6	  oktober	  1576,	  600.	  	  
81	  Ibidem,	  12	  oktober	  1576,	  602.	  
82	  Gevraagd	  wat	  hij	  heeft	  uit	  te	  staan	  met	  Jacob	  Lens	  en	  Sijbrant	  Occo,	  zei	  over	  hen,	  staand	  op	  Reguliersdijk:	  ‘daer	  gaen	  
twe	  vogels,	  men	  zoude	  die	  wel	  brengen	  aan	  een	  cant	  daer	  nyet	  wel	  en	  ruyckt’.	  Waarschijnlijk	  werd	  met	  deze	  ‘cant’	  de	  
overkant	  van	  het	  IJ	  bedoeld,	  de	  Volewijk,	  waar	  de	  lichamen	  van	  de	  terechtgestelden	  werden	  opgehangen.	  Zie	  
Confessieboek	  274,	  f.	  140v-‐141.	  Ook	  de	  gerechtsdienaren	  waren	  slachtoffer	  van	  beledigingen.	  Dirck	  Huybrechts	  alias	  
Dirck	  den	  Adel,	  een	  soldaat	  noemde	  in	  juli	  1577	  de	  substituut-‐schout	  een	  dief,	  schelm	  en	  booswicht.	  Justitieboek	  568,	  
f.	  189v;	  Confessieboek	  274,	  f.	  196v.	  
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De	  opstandelingen	  probeerden	  zich	  neer	  te	  zetten	  als	  de	  partij	  die	  wél	  vrede	  voorstond.	  

In	  propagandabrieven,	  besproken	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk,	  legden	  ze	  keer	  op	  keer	  de	  nadruk	  op	  

deze	  tegenstelling.	  De	  opwekkingsbrieven	  zelf	  dienden,	  ook	  als	  ze	  niet	  breed	  werden	  verspreid,	  

als	  voorbeeld	  van	  hun	  bereidheid	  tot	  onderhandelen.	  Dat	  deze	  tactiek	  bij	  een	  deel	  van	  de	  

bevolking	  aansloeg,	  blijkt	  uit	  de	  woede	  die	  de	  burgemeesters	  zich	  op	  de	  hals	  haalden	  door	  een	  

opwekkingsbrief	  van	  Oranje	  van	  oktober	  1576	  te	  negeren.	  In	  de	  brief	  bood	  Oranje	  de	  

burgemeesters	  aan	  te	  onderhandelen	  over	  aansluiting	  bij	  de	  Staten.	  Toen	  enkele	  dagen	  na	  deze	  

episode	  het	  bericht	  de	  Amsterdamse	  stadsbevolking	  bereikte	  dat	  een	  troepenmacht	  van	  de	  

opstandelingen	  onderweg	  was	  om	  Amsterdam	  te	  belegeren,	  richtte	  hun	  woede	  en	  angst	  zich	  op	  

de	  burgemeesters.	  Door	  hun	  halsstarrigheid	  in	  het	  afslaan	  van	  het	  aanbod	  in	  de	  brief	  werd	  de	  

stad	  nu	  in	  het	  uiterste	  verdriet	  gedreven,	  was	  de	  mening	  van	  velen.83	  Enkele	  weken	  later	  was	  

een	  oproep	  van	  de	  pastoor	  om	  te	  bidden	  voor	  vrede	  volgens	  sommigen	  een	  teken	  dat	  de	  Staten	  

wederom	  een	  brief	  hadden	  geschreven	  waarin	  zij	  Amsterdam	  opriepen	  zich	  bij	  hen	  aan	  te	  

sluiten.	  Anderen	  dachten	  dat	  vrees	  voor	  de	  troepenmacht	  van	  de	  geuzen	  aan	  de	  oproep	  ten	  

grondslag	  lag.84	  

De	  openheid	  waarmee	  de	  tegenstellingen	  werden	  uitgemeten,	  is	  opvallend.	  

Overwinningen	  die	  door	  voorstanders	  werden	  bejubeld,	  werden	  door	  tegenstanders	  luidkeels	  

betreurd.85	  Op	  straat	  werd	  openlijk	  gezegd	  dat	  het	  de	  schuld	  van	  de	  burgemeesters	  was	  dat	  de	  

stad	  in	  een	  steeds	  groter	  isolement	  terechtkwam.86	  Veel	  burgers	  waren	  woedend	  over	  het	  

weigeren	  van	  de	  burgemeesters	  om	  vredesonderhandelingen	  met	  de	  Staten	  aan	  te	  gaan	  terwijl	  

zij	  wel	  vrede	  wilden.	  Wouter	  Jacobsz	  tekende	  op	  dat	  werd	  gezegd	  op	  straat:	  ‘“wie	  sijn	  wij,	  die	  

ons	  in	  dit	  verdriet	  houden,	  daer	  tot	  alle	  steden	  ende	  plecken	  nu	  pays	  ende	  vrede	  is?	  Wij	  en	  

hebben	  der	  niet	  tegens	  ende	  wij	  en	  willen	  hier	  oeck	  niet	  tegens.”’	  De	  burgemeesters,	  volgens	  

Wouter	  Jacobsz	  dermate	  geschrokken	  van	  de	  kritiek,	  vergaderden	  lang	  met	  de	  vroedschap,	  maar	  

niemand	  kon	  erachter	  komen	  wat	  zij	  besloten.87	  In	  werkelijkheid	  spraken	  zij	  over	  de	  te	  varen	  

koers	  als	  het	  verzoek	  van	  het	  Hof	  van	  Holland	  zou	  komen	  om	  de	  Pacificatie	  af	  te	  kondigen.	  

                                                 
83	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  13	  oktober	  1576,	  602:	  het	  gerucht	  gaat	  dat	  brieven	  in	  Amsterdam	  kwamen	  
waarin	  zij	  werden	  opgeroepen	  voor	  de	  vrijheid	  van	  de	  stad	  te	  kiezen	  en	  zich	  te	  verlossen	  van	  de	  Spanjaarden.	  Ibidem,	  
18	  oktober	  1576,	  602:	  werd	  ‘seer	  wijt’	  over	  vrede	  gesproken.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  21	  oktober	  1576,	  604.	  Hierover	  meer	  in	  
Hoofdstuk	  4,	  p.	  125-‐126.	  
84	  Ibidem,	  1	  november	  1576,	  607.	  
85	  Ibidem,	  15	  mei	  1575,	  497:	  ‘Men	  hoerde	  niet	  sonderlings	  dan	  dat	  ygelick	  nae	  sijn	  affectie	  wuytstelde’.	  Zie	  ook:	  
ibidem,	  31	  januari	  1573,	  165-‐166:	  de	  sympathisanten	  van	  de	  opstandelingen	  toonden	  openlijk	  blijdschap	  over	  een	  
mislukte	  stormloop	  op	  Haarlem.	  Over	  het	  mislukken	  van	  de	  aanval	  bestonden	  ‘verscheyde	  opinien’,	  aldus	  Wouter	  
Jacobsz.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  31	  januari	  1573,	  165-‐166;	  6	  februari	  1573,	  179;	  15	  juni	  1573,	  263;	  4	  juli	  1573,	  271;	  11	  
oktober	  1573,	  319;	  9	  juni	  1576,	  576	  en	  passim.	  
86	  Ibidem,	  23	  november	  1576,	  613-‐614;	  29	  november	  1576,	  615-‐616,	  1	  december	  1576,	  616;	  3	  december	  1576,	  617;	  5	  
december	  1576,	  617-‐618:	  er	  kwamen	  veel	  ‘vreemde	  nieuwe	  maeren’	  in	  de	  stad	  dat	  geuzen	  mensen	  tegenhielden	  om	  
hun	  goederen	  in	  Amsterdam	  te	  verkopen.	  
87	  Ibidem,	  5	  december	  1576,	  618.	  
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Uiteindelijk	  besloten	  de	  burgemeesters	  en	  vroedschap	  om	  de	  Pacificatie	  wel	  af	  te	  lezen,	  maar	  

deze	  gepaard	  te	  laten	  gaan	  met	  een	  protestverklaring.88	  	  

De	  aflezing	  van	  de	  Pacificatie	  op	  7	  december	  1576	  illustreert	  de	  groeiende	  kloof	  tussen	  

de	  stadsbevolking	  en	  de	  magistraat.	  Een	  spontaan	  volksfeest	  brak	  uit	  na	  de	  afkondiging.	  

Pektonnen	  brandden	  en	  mensen	  vuurden	  schoten	  af	  in	  de	  lucht.89	  De	  vreugde	  was	  echter	  van	  

korte	  duur.	  De	  volgende	  dag	  ging	  het	  verhaal	  rond	  dat	  pastoor	  Jacob	  Buyck	  tijdens	  de	  kerkdienst	  

had	  opgeroepen	  tot	  berouw	  over	  de	  betoonde	  vreugde.	  Zij	  die	  geen	  spijt	  betuigden,	  zouden	  

daarvoor	  branden	  in	  de	  hel,	  zou	  Buyck	  hebben	  gezegd.	  Blijkbaar	  riep	  dit	  gerucht	  veel	  

verontwaardiging	  op.	  Volgens	  Wouter	  Jacobsz	  was	  het	  bewust	  verspreid	  om	  oproer	  te	  

veroorzaken	  en	  de	  pastoor	  in	  diskrediet	  te	  brengen.	  Hij	  had	  gehoord	  dat	  de	  toon	  van	  de	  pastoor	  

lang	  niet	  zo	  hard	  was	  geweest.90	  Maar	  het	  kwaad	  was	  al	  geschied.	  Volgens	  Wouter	  namen	  veel	  

Amsterdammers	  het	  de	  burgemeesters	  kwalijk	  dat	  zij	  de	  Pacificatie	  onder	  protest	  hadden	  

afgekondigd.	  Daardoor	  leek	  het	  alsof	  zij	  geen	  vrede	  wilden.91	  De	  kritiek	  op	  het	  beleid	  was	  zo	  fors	  

dat	  de	  burgemeesters	  een	  keur	  afkondigden	  waarin	  zij	  verboden	  kwaad	  te	  spreken	  over	  de	  

magistraat	  en	  zijn	  beslissingen.92	  

De	  opstandelingen	  gooiden	  met	  een	  goed	  geplande	  brievenactie	  olie	  op	  het	  vuur.	  Op	  de	  

dag	  dat	  de	  keur	  tegen	  het	  kwaadspreken	  over	  de	  overheid	  werd	  afgekondigd,	  stuurden	  de	  Staten	  

van	  Holland	  een	  trompetter	  met	  twee	  brieven	  naar	  Amsterdam:	  de	  eerste	  gericht	  aan	  de	  

burgemeesters,	  de	  tweede	  aan	  de	  schutterijen.93	  Tegelijkertijd	  ontvingen	  vele	  naar	  Amsterdam	  

gevluchte	  katholieken	  brieven	  uit	  de	  geuzensteden	  waarin	  zij	  werden	  opgeroepen	  om	  snel	  naar	  

huis	  te	  komen.	  In	  Amsterdam	  zou	  het	  de	  komende	  tijd	  slecht	  toeven	  zijn,	  en	  een	  overval	  zou	  niet	  

lang	  op	  zich	  laten	  wachten.	  Mede	  door	  deze	  brieven,	  aldus	  Wouter	  Jacobsz,	  vluchtten	  mensen	  

massaal	  de	  stad	  uit.94	  Geruchten	  over	  maatregelen	  van	  de	  opstandige	  steden	  om	  de	  handel	  tegen	  

te	  houden	  wakkerden	  het	  vuur	  verder	  aan.	  Intussen	  waren	  de	  voedselschaarste	  en	  armoede	  in	  

de	  stad	  zo	  groot	  geworden	  dat	  sommige	  stadsbewoners	  vrede	  eisten	  omdat	  zij	  niet	  van	  de	  

honger	  wilden	  omkomen.95	  

Na	  de	  Pacificatie	  nam	  de	  onvrede	  over	  de	  koers	  van	  de	  burgemeesters	  snel	  toe.	  De	  

overtuiging	  groeide	  dat	  het	  alleen	  de	  burgemeesters	  waren	  die	  een	  terugkeer	  van	  handel,	  vrede	  

en	  voorspoed	  in	  de	  weg	  stonden	  doordat	  ze	  de	  onderhandelingen	  over	  een	  vredesverdrag	  

                                                 
88	  Res.	  Vr.,	  7	  december	  1576,	  f.	  51-‐51v.	  
89	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  7	  december	  1576,	  618.	  
90	  Ibidem,	  8	  december	  1576,	  618-‐619.	  
91	  Ibidem,	  16	  december	  1576,	  621.	  Deze	  woede	  werd	  aangewakkerd	  door	  nieuwe	  berichten	  dat	  in	  de	  opstandige	  
steden	  oorlog	  was	  uitgeroepen	  tegen	  Amsterdam;	  Ibidem,	  12	  december	  1576,	  620.	  
92	  Keurboek	  G,	  12	  december	  1576,	  f.	  143v-‐144.	  Op	  kwaadspreken	  over	  het	  beleid	  van	  de	  burgemeesters	  kwam	  25	  
gulden	  boete	  te	  staan.	  In	  het	  Keurboek	  staat	  overigens	  dat	  de	  keur	  op	  12	  december	  is	  uitgeroepen,	  terwijl	  deze	  
volgens	  de	  Resoluties	  pas	  op	  17	  december	  werd	  voorgelezen	  aan	  de	  vroedschap.	  Res.	  Vr.,	  17	  december	  1576,	  f.	  55.	  	  
93	  Sendtbrieven,	  Knuttel	  277.	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  120-‐121.	  
94	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  17	  december	  1576,	  622.	  
95	  Ibidem,	  6	  februari	  1577,	  640.	  



 167 

tussen	  Amsterdam	  en	  de	  Staten	  van	  Holland	  en	  Zeeland,	  de	  Satisfactie,	  traineerden.	  Dat	  inzicht	  

werd	  mede	  gevoed	  door	  de	  propaganda	  van	  de	  opstandelingen	  en	  ballingen	  van	  na	  de	  

Pacificatie,	  waarin	  Amsterdam	  verantwoordelijk	  werd	  gehouden	  voor	  het	  voortduren	  van	  de	  

oorlog.96	  Stijn	  Pietersdr,	  een	  waardin,	  sprak	  in	  december	  1576	  tegen	  een	  aantal	  van	  haar	  gasten	  

dat	  de	  halve	  stad	  de	  burgemeesters	  weg	  wilde	  hebben.	  Was	  het	  niet	  beter	  om	  de	  enkele	  

personen	  in	  het	  torentje	  te	  laten	  vertrekken,	  als	  dat	  het	  lijden	  van	  de	  gehele	  gemeente	  zou	  

verlichten?	  Stijn	  zou	  ook	  hebben	  gezegd	  dat	  als	  de	  mannen	  de	  burgemeesters	  niet	  wilden	  

wegjagen,	  de	  vrouwen	  het	  wilden	  doen.	  Stijn	  wilde	  dan	  wel	  de	  kapitein	  zijn	  van	  deze	  

vrouwenmacht.97	  	  

Berichten	  over	  toegenomen	  vijandigheden	  van	  andere	  steden	  tegenover	  Amsterdam	  

wakkerden	  de	  onrust	  aan.	  De	  opstandige	  steden	  zouden	  volgens	  de	  berichten	  geen	  handel	  meer	  

willen	  drijven	  met	  Amsterdam	  omdat	  de	  stad	  weigerde	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  Staten.	  In	  

Leiden	  zou	  zelfs	  de	  oorlog	  zijn	  uitgeroepen	  tegen	  Amsterdam,	  Haarlem	  en	  andere	  katholieke	  

steden.	  Dit	  laatste	  nieuwtje	  bleek	  niet	  te	  kloppen,	  maar	  paste	  binnen	  de	  teneur	  van	  de	  berichten	  

in	  deze	  tijd.98	  Reizigers	  die	  terugkeerden	  in	  Amsterdam	  vertelden	  dat	  overal	  werd	  gezegd	  dat	  

alleen	  Amsterdam	  zich	  nog	  verzette	  tegen	  een	  eendrachtig	  Holland	  en	  dat	  dit	  gewroken	  zou	  

worden.99	  Wouter	  Jacobsz	  hoorde	  dezelfde	  argumentatie	  rond	  deze	  tijd	  terug	  in	  Amsterdam.	  

Volgens	  hem	  spraken	  mensen	  ‘vrijmoedich’	  uit	  dat	  er	  alleen	  door	  de	  ‘obstinaetheyt’	  van	  

Amsterdam	  nog	  oorlog	  was	  in	  de	  Nederlanden.	  Deze	  opmerkingen	  gingen	  gepaard	  met	  

dreigementen	  aan	  het	  adres	  van	  de	  burgemeesters.100	  De	  wanhoop	  in	  de	  stad	  was	  groot	  over	  de	  

vele	  verhalen	  (‘quade	  nieumaeren’)	  die	  over	  Amsterdam	  de	  ronde	  deden.	  Daaruit	  bleek	  ‘hoe	  

bitter	  tgeheele	  lant	  tegen	  Amsterdam	  grimde’.101	  Het	  Eeuwig	  Edict	  van	  februari	  1577,	  de	  

overeenkomst	  tussen	  de	  nieuwe	  landvoogd	  Don	  Juan	  en	  de	  Staten-‐Generaal	  waarin	  de	  

Pacificatie	  van	  Gent	  werd	  erkend,	  bracht	  weinig	  verandering.	  Over	  de	  waarde	  van	  het	  verdrag	  

bestond	  onduidelijkheid,	  ook	  omdat	  Oranje	  het	  niet	  had	  ondertekend.102	  	  

Dat	  de	  mening	  inmiddels	  gangbaar	  was	  dat	  de	  burgemeesters	  de	  oorzaak	  waren	  van	  alle	  

ellende,	  blijkt	  indirect	  uit	  de	  strafzaak	  van	  een	  zekere	  Pieter	  Harynck	  uit	  Utrecht.	  Hij	  verdedigde	  

zich	  in	  november	  1577	  tegenover	  de	  Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  voor	  de	  moord	  op	  een	  

koopman	  twee	  jaar	  eerder,	  door	  te	  stellen	  dat	  hij	  de	  moord	  beging	  na	  een	  woordenwisseling	  

                                                 
96	  Zie	  hoofdstuk	  4,	  p.	  124-‐127.	  
97	  Confessieboek	  274,	  f.	  187v-‐188.	  
98	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  29	  november	  1576,	  615.	  
99	  Ibidem,	  26	  december	  1576,	  624;	  11	  april	  1577,	  656.	  
100	  Ibidem,	  7	  februari	  1577,	  640.	  
101	  Ibidem,	  21	  januari	  1577,	  633;	  22	  april	  1577,	  658.	  Een	  poortersvrouw	  uit	  Amsterdam	  die	  terugkwam	  uit	  Alkmaar,	  
vertelde	  dat	  men	  haar	  daar	  had	  verweten	  dat	  de	  burgemeesters	  het	  afsluiten	  van	  de	  Satisfactie	  opzettelijk	  
traineerden.	  Tegen	  haar	  was	  gezegd:	  ‘Salet	  u	  burgemeesters	  tot	  Amsterdam	  doot,	  doorsteeckt	  doe	  ende	  maeckt	  se	  u	  
quijt,	  want	  seker	  ist,	  dat	  sij	  u	  verleyden,	  verraen,	  bedriegen	  ende	  tot	  het	  wuyterste	  quaet	  sellen	  brengen	  ende	  dit	  al	  
onder	  bedecksel	  van	  trouwicheyt	  tot	  u	  allen,	  mids	  seer	  veel	  suete	  dingen	  beloevende.’	  
102	  Zie	  voor	  de	  verschillende	  meningen	  hierover:	  ibidem,	  20	  februari	  1577-‐6	  maart	  1577,	  645-‐647.	  
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over	  de	  Amsterdamse	  magistraat.	  De	  koopman	  zou	  tegen	  Harynck	  hebben	  gezegd	  dat	  de	  

Amsterdamse	  stadsregering	  bestond	  uit	  schelmen	  en	  moordenaars	  die	  geen	  vrede	  wilden.	  

Harynck	  stelde	  dat	  hij	  de	  koopman	  had	  gewaarschuwd	  hierover	  te	  zwijgen	  als	  hij	  in	  Amsterdam	  

was.	  De	  koopman	  probeerde	  vervolgens	  de	  hoed	  van	  Haryncks	  hoofd	  te	  rukken,	  en	  zei:	  ‘Laet	  

zyen	  off	  ghij	  mede	  een	  pape	  zijt’.	  Een	  schermutseling	  ontstond,	  en	  Harynck	  stak	  de	  koopman	  uit	  

zelfverdediging	  dood.103	  Het	  lijkt	  er	  sterk	  op	  dat	  Pieter	  Harynck	  de	  Amsterdamse	  Heren	  van	  het	  

Gerecht	  naar	  de	  mond	  praatte	  en	  hoopte	  zich	  met	  deze	  verantwoording	  enigszins	  vrij	  te	  pleiten.	  

Het	  beeld	  van	  Amsterdam	  dat	  als	  enige	  de	  vrede	  tegenhield,	  was	  immers	  pas	  vanaf	  najaar	  1576	  

breed	  verbreid.	  Pieter	  Harynck	  zei	  vermoedelijk	  datgene	  waarvan	  hij	  dacht	  dat	  de	  schout	  en	  de	  

schepenen	  het	  wilden	  horen:	  dat	  hij	  zich	  verzette	  tegen	  de	  inmiddels	  wijd	  verbreide	  mening	  

over	  de	  burgemeesters.	  

De	  Amsterdammers	  hadden	  verschillende	  ideeën	  over	  waarom	  de	  burgemeesters	  de	  

onderhandelingen	  traineerden.	  De	  discussies	  en	  publieke	  afwegingen	  van	  mogelijke	  argumenten	  

voor	  beleid	  laten	  een	  grote	  betrokkenheid	  bij	  het	  onderhandelingsproces	  zien,	  maar	  ook	  politiek	  

inzicht	  bij	  de	  gesprekspartners.	  Zo	  ging	  het	  verhaal	  dat	  de	  burgemeesters	  een	  akkoord	  tussen	  

Don	  Juan	  en	  de	  Staten	  wilden	  afwachten.	  Mocht	  dat	  akkoord	  er	  niet	  komen,	  dan	  wilden	  de	  

burgemeesters	  zich	  aansluiten	  bij	  Oranje.	  Kwam	  het	  vredesverdrag	  er	  wel,	  dan	  kon	  Don	  Juan	  het	  

hen	  niet	  kwalijk	  nemen	  dat	  zij	  zelfstandig	  al	  eerder	  vrede	  hadden	  gesloten.104	  Later	  bespraken	  

mensen	  openlijk	  de	  schendingen	  van	  de	  Pacificatie	  door	  Don	  Juan	  en	  de	  wettigheid	  van	  Oranjes	  

acties.105	  

Via	  hun	  propagandabrieven	  had	  een	  aantal	  ballingen	  al	  bewust	  invloed	  geprobeerd	  uit	  te	  

oefenen	  op	  het	  debat.106	  Na	  het	  sluiten	  van	  het	  Eeuwig	  Edict	  mocht	  een	  aantal	  van	  hen	  

terugkeren,	  en	  direct	  eisten	  zij	  ook	  een	  fysieke	  plek	  op	  in	  het	  publieke	  domein.	  Wouter	  Jacobsz	  

zag	  dat	  zij	  publiekelijk	  een	  aantal	  katholieke	  geestelijken	  belachelijk	  maakten.	  Ook	  zeiden	  ze	  

volgens	  Wouter	  tegen	  elkaar	  en	  iedereen	  die	  het	  wilde	  horen	  op	  straten,	  hoeken	  en	  in	  winkels	  

dat	  de	  gereformeerde	  godsdienst	  binnenkort	  de	  enige	  toegestane	  godsdienst	  zou	  zijn	  in	  de	  

stad.107	  Ook	  verdedigden	  de	  ballingen	  ten	  overstaan	  van	  de	  Amsterdammers	  de	  

vasthoudendheid	  van	  Oranje	  aan	  de	  twee	  breekpunten	  tijdens	  de	  onderhandelingen:	  de	  

heroprichting	  van	  de	  schutterijen	  en	  de	  toewijzing	  van	  een	  kerk	  voor	  de	  gereformeerde	  

gemeente.	  Volgens	  hen	  had	  de	  prins	  gezegd	  dat	  de	  burgemeesters	  snel	  antwoord	  moesten	  

geven.	  Deze	  boodschap	  bracht	  veel	  onrust	  teweeg	  onder	  de	  gemeente,	  ‘die	  veelal	  riepen,	  dat	  die	  

heeren	  des	  prinschen	  versouck	  behoerden	  liever	  te	  consentieren.’108	  	  

                                                 
103	  Confessieboek	  274,	  f.	  203-‐203v.	  
104	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  7	  februari	  1577,	  640.	  
105	  Ibidem,	  23	  augustus	  1577,	  680.	  
106	  Zie	  Hoofdstuk	  4.	  
107	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  21	  maart	  1577,	  651-‐652;	  8	  april	  1577,	  655.	  
108	  Ibidem,	  25	  april	  1577,	  659.	  
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Ook	  andere	  sympathisanten	  van	  de	  opstandelingen	  lieten	  zich	  publiekelijk	  horen.	  Een	  groep	  

ontevreden	  burgers	  beklaagde	  zich	  in	  juni	  1577	  in	  een	  petitie	  aan	  de	  Raad	  van	  State	  te	  Brussel	  

over	  de	  traagheid	  van	  de	  burgemeesters	  tijdens	  de	  onderhandelingen.	  Volgens	  Wouter	  Jacobsz	  

ging	  het	  om	  zeker	  700	  personen.	  Hun	  leider	  was	  Jacob	  Banninck,	  een	  prominent	  lid	  van	  de	  

Boelen-‐Heijnenmaagschap.109	  De	  vergelijking	  met	  de	  Doleantie	  van	  dertien	  jaar	  eerder,	  

ingediend	  door	  een	  aantal	  ontevreden	  Amsterdammers,	  ligt	  voor	  de	  hand.	  Ook	  toen	  klaagde	  een	  

groep	  burgers	  dat	  zij	  zich	  niet	  vertegenwoordigd	  voelden	  door	  de	  huidige	  stadsregering.110	  De	  

overeenkomsten	  zullen	  ook	  de	  stadsbestuurders	  niet	  zijn	  ontgaan.	  Net	  als	  toen	  onderstreepte	  de	  

petitie	  een	  vertoog	  van	  lokale	  kritiek,	  dat	  zich	  toespitste	  op	  de	  opvatting	  dat	  de	  burgemeesters	  

niet	  voldoende	  de	  eendracht	  in	  de	  stad	  kon	  bewaren.	  	  	  

Katholieke	  propaganda	  

Als	  de	  onvrede	  begin	  1577	  al	  zo	  groot	  was,	  waarom	  duurde	  het	  dan	  nog	  een	  jaar	  voordat	  de	  

burgemeesters	  uiteindelijk	  de	  Satisfactie	  ondertekenden?	  Waarom	  kwam	  de	  stadsbevolking	  niet	  

in	  opstand	  tegen	  haar	  burgemeesters?	  De	  oorzaken	  hiervoor	  zijn	  meervoudig.	  Zoveel	  

tegenstrijdige	  berichten	  deden	  de	  ronde	  dat	  onduidelijk	  was	  wat	  er	  in	  werkelijkheid	  gebeurde.	  

De	  stadsbevolking	  verwachtte	  elke	  dag	  opnieuw	  het	  verlossende	  bericht	  te	  horen.111	  Daarnaast	  

waren	  er	  in	  de	  stad	  nog	  genoeg	  aanhangers	  van	  de	  burgemeesters,	  die	  meenden	  dat	  de	  

regeerders	  in	  het	  algemeen	  belang	  van	  de	  stadsbewoners	  handelden.	  Hier	  bleek	  dat	  het	  beleid	  

van	  de	  burgemeesters	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  niet	  zonder	  effect	  was	  geweest.	  Op	  straat	  klonk	  de	  

redenering	  dat	  de	  burgemeesters	  ervoor	  hadden	  gezorgd	  dat	  er	  geen	  vreemde	  soldaten	  de	  stad	  

werden	  binnengelaten.	  Daardoor	  was	  Amsterdam	  het	  lot	  van	  Antwerpen	  bespaard	  gebleven.	  In	  

plaats	  daarvan	  hadden	  zij	  de	  burgervendels,	  die	  stonden	  voor	  de	  stedelijke	  autonomie,	  hun	  eed	  

laten	  vernieuwen,	  een	  duidelijk	  teken	  van	  goedwillendheid	  tegenover	  de	  stadsbevolking.112	  

De	  burgemeesters	  voelden	  zich	  steeds	  vaker	  genoodzaakt	  hun	  beleid	  inhoudelijk	  toe	  te	  

lichten	  en	  verantwoording	  af	  te	  leggen	  om	  de	  stadsbevolking	  gunstig	  te	  stemmen.	  Dat	  deden	  zij	  

onder	  meer	  door	  grotere	  openheid	  van	  zaken	  te	  geven	  over	  de	  onderhandelingen.	  Brieven	  van	  

de	  afgevaardigden	  aan	  de	  onderhandelingstafel	  werden,	  zo	  lijkt	  het,	  vrijelijk	  verspreid.113	  De	  

katholieke	  geestelijke	  autoriteiten	  speelden	  een	  rol	  in	  dit	  publiciteitsoffensief.	  Zo	  nam	  pastoor	  

Jacob	  Buyck	  het	  na	  het	  mislukken	  van	  de	  vredesbesprekingen	  in	  Breda	  op	  voor	  de	  stadsregering.	  

Hij	  legde	  vanaf	  de	  kansel	  de	  schuld	  voor	  het	  mislopen	  van	  de	  onderhandelingen	  neer	  bij	  de	  

                                                 
109	  Over	  dit	  rekest:	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  205;	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  22	  juni	  1577,	  
669;	  11	  juli	  1577,	  671.	  	  
110	  Zie	  Hoofdstuk	  1.	  
111	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  18	  april	  1577,	  657;	  23	  april	  1577,	  658-‐659;	  660-‐683,	  passim.	  
112	  Ibidem,	  4	  december	  1576,	  617.	  
113	  Ibidem,	  12	  februari	  1577,	  642,	  over	  een	  brief	  uit	  Brussel	  die	  twee	  dagen	  achter	  elkaar	  werd	  ‘omgedragen’,	  en	  
waarmee	  de	  mensen	  zich	  troostten.	  Zie	  verder:	  ibidem,	  14	  februari	  1577,	  643:	  Wouter	  spreekt	  iemand	  die	  een	  brief	  
heeft	  gezien	  en	  gelezen	  van	  Sijbrant	  Buijck	  over	  wat	  hem	  was	  overkomen	  tijdens	  zijn	  gevangenschap.	  	  
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geuzen.	  Zij	  waren	  koppig	  en	  weigerden	  het	  recht	  op	  vrije	  godsdienstuitoefening	  in	  te	  trekken	  als	  

eis.114	  	  

Niet	  alleen	  informeerden	  de	  autoriteiten	  de	  burgers	  uitvoerig	  over	  hun	  beleid,	  ook	  de	  

burgervendels	  namen	  zij	  in	  vertrouwen	  door	  de	  onderhandelingen	  met	  hen	  te	  bespreken.115	  

Verder	  probeerden	  zij	  in	  Brussel	  een	  aantal	  nieuwe	  privileges	  af	  te	  dwingen	  om	  de	  

Amsterdammers	  tevreden	  te	  stellen,	  via	  afgevaardigde	  Pieter	  Pietersz.	  Hij	  boekte	  echter	  weinig	  

succes.116	  Oproer	  dat	  wel	  ontstond,	  wisten	  de	  burgemeesters	  met	  behulp	  van	  de	  burgervendels	  

in	  de	  kiem	  te	  smoren.	  Relletjes	  onder	  de	  bevolking	  over	  het	  feit	  dat	  de	  gedeputeerden	  die	  

onderhandelden	  over	  de	  Satisfactie	  in	  juli	  1577	  terugkeerden	  zonder	  akkoord,	  sloegen	  de	  

burgemeesters	  direct	  neer	  door	  de	  bruggen	  en	  stegen	  af	  te	  laten	  zetten	  door	  de	  

burgervendels.117	  Ook	  een	  aantal	  andere	  opstootjes	  waarbij	  boze	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  de	  

Plaetse	  bezetten,	  konden	  in	  de	  kiem	  worden	  gesmoord	  door	  toezeggingen	  te	  doen	  en	  door	  de	  

wacht	  te	  verdubbelen.118	  

Een	  ander	  belangrijk	  aspect	  van	  het	  propagandabeleid	  van	  de	  burgemeesters	  was	  het	  

benadrukken	  van	  de	  katholieke	  signatuur	  van	  de	  stad.	  Ze	  grepen	  terug	  naar	  hun	  vertrouwde	  

ceremoniële	  communicatiemiddelen	  om	  de	  tegenstelling	  tussen	  de	  gezagsgetrouwe	  stad	  en	  de	  

‘goddeloze’	  opstandelingen	  te	  benadrukken,	  en	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  zij	  wel	  degelijk	  hoeders	  

waren	  van	  de	  eendracht.	  Processies	  leenden	  zich	  vanouds	  goed	  voor	  deze	  boodschap.119	  Na	  een	  

mislukte	  aanval	  van	  de	  opstandelingen	  in	  november	  1577	  kondigden	  de	  burgemeesters	  

bijvoorbeeld	  een	  generale	  processie	  aan.	  Zij	  dankten	  de	  burgers	  voor	  hun	  verzet	  en	  riepen	  hen	  

op	  om	  trouw	  te	  blijven	  aan	  hun	  regenten,	  en	  met	  hen	  in	  eendracht	  te	  blijven.120	  De	  voornaamste	  

strijders	  tegen	  de	  opstandelingen	  liepen	  mee	  in	  de	  processies,	  als	  ze	  in	  de	  stad	  waren,	  waardoor	  

opnieuw	  de	  religieuze	  betekenis	  van	  de	  strijd	  werd	  onderstreept.121	  De	  stedelijke	  en	  centrale	  

overheden	  schreven	  vaker	  bid-‐	  en	  vastendagen	  en	  missen	  uit	  om	  militaire	  successen	  af	  te	  

smeken.	  Door	  de	  inwoners	  op	  te	  roepen	  te	  bidden	  voor	  vrede	  benadrukten	  zij	  dat	  ze	  wel	  degelijk	  

                                                 
114	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  12	  mei	  1575,	  496.	  Pastoor	  Duncanus	  van	  de	  Nieuwe	  Kerk	  zei	  in	  februari	  
1577	  vanaf	  de	  kansel	  Kerk	  dat	  er	  goede	  hoop	  was	  op	  vrede.	  Ibidem,	  20	  februari	  1577,	  645.	  
115	  Res.	  Vr.,	  7	  mei	  1577,	  f.	  69v;	  27	  juni	  1577,	  f.	  71v.	  
116	  Ter	  Gouw,	  Geschiedenis	  van	  Amsterdam	  7,	  134-‐135.	  Zie	  ook	  Minuutboek	  48,	  (Burgemeesters	  aan	  Pieter	  Pietersz,	  15	  
november	  1574).,	  f.24-‐25.	  In	  maart	  1573	  besloten	  de	  burgemeesters	  een	  remonstrantie	  op	  te	  stellen	  waarin	  om	  
privileges	  werd	  verzocht	  uit	  dank	  voor	  trouw	  van	  de	  gemeente.	  Res.	  Vr.,	  6	  maart	  1573,	  f.	  236v.	  Zie	  ook	  ibidem,	  26	  juni	  
1573,	  f.	  251v-‐252;	  5	  augustus	  1573,	  f.	  255v.	  
117	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  22	  juli	  1577,	  673.	  
118	  Ibidem,	  15	  december	  1577,	  691;	  22	  december	  1577,	  692;	  1	  januari	  1577,	  694.	  	  
119	  Ibidem,	  29	  september	  1572,	  19.	  Zie	  ook:	  ibidem,	  29	  september	  1572,	  19;	  25	  en	  27	  april	  1574,	  397-‐398;	  1	  april	  
1576,	  566.	  Tijdens	  de	  verschillende	  vredesbesprekingen	  vonden	  ook	  processies	  plaats:	  ibidem,	  6	  februari	  1575,	  472;	  
25	  april	  1576,	  570.	  Vgl.	  Trio	  en	  De	  Smet,	  'Processions	  in	  town',	  44-‐45.	  Meer	  over	  processies	  in	  Hoofdstuk	  3,	  p.	  80-‐83.	  
120	  Keurboek	  G,	  23/24	  november	  1577,	  f.	  145v-‐146.	  Zie	  voor	  een	  verslag	  van	  de	  aanval:	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  
Jacobsz,	  23	  november	  1577,	  683-‐688.	  
121	  Ibidem,	  4	  december	  1572,	  90.	  Stadhouder	  Van	  Boshuizen	  en	  een	  aantal	  andere	  edelen	  liepen	  mee	  met	  de	  
sacramentsprocessie	  van	  mei	  1573:	  ibidem,	  21	  mei	  1573,	  253.	  Stoffel	  Jansz	  meldde	  dat	  Don	  Frederik	  op	  23	  juli	  1573	  
vanuit	  Haarlem	  naar	  Amsterdam	  kwam	  om	  de	  mis	  te	  horen	  in	  de	  Nieuwe	  Kerk,	  waar	  hij	  het	  sacrament	  haalde	  ‘al	  op	  de	  
klock’	  en	  blootshoofds	  volgde	  in	  de	  stoet.	  Vervolgens	  nam	  hij	  direct	  de	  boot	  naar	  Utrecht	  zonder	  zelfs	  maar	  zijn	  
logement	  aan	  te	  doen:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  23	  juli	  1573,	  f.	  266v.	  
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vrede	  wensten.122	  Ook	  niet	  toevallig	  was	  de	  publicatie	  in	  1578	  van	  een	  gebedenboekje	  voor	  in	  

tijden	  van	  last	  en	  nood,	  door	  pastoor	  Duncanus	  van	  de	  Nieuwe	  Kerk	  en	  pastoor	  Jacob	  Buyck	  van	  

de	  Oude	  Kerk.123	  

Een	  deel	  van	  de	  stadsbevolking	  was	  zeker	  ontvankelijk	  voor	  deze	  boodschappen.	  De	  

oorlogsdreiging	  maakte	  volgens	  Wouter	  Jacobsz	  ‘groete	  vuericheyt’	  wakker	  in	  veel	  mensen.	  In	  

de	  zomer	  van	  1572	  liepen	  velen	  blootsvoets	  naar	  de	  Heilige	  Stede.	  In	  deze	  periode	  werd	  wel	  drie	  

keer	  per	  week	  een	  processie	  ‘van	  ontelber	  volck’	  gehouden,	  noteerde	  Wouter	  Jacobsz	  in	  zijn	  

dagboek.124	  In	  juni	  1573	  stroomden	  de	  Amsterdammers	  in	  grote	  menigte	  uit	  hun	  huizen	  om	  

blootsvoets	  en	  nederig	  de	  processie	  te	  volgen,	  ‘al	  hadder	  een	  cruysvaert	  geweest’.125	  Deze	  

vergelijking	  met	  de	  kruisvaart	  staat	  niet	  op	  zichzelf:	  processies	  hadden	  een	  bijna	  militair	  

karakter	  door	  de	  meegedragen	  toortsen	  en	  vaandels.	  Ook	  bij	  de	  kruistochten	  stond	  eenheid	  van	  

religie	  centraal,	  via	  de	  bestrijding	  van	  ketterij.126	  

Maar	  net	  als	  in	  de	  periode	  ervoor	  riepen	  de	  publieke	  uitingen	  van	  het	  katholieke	  geloof	  

ook	  verzet	  en	  spot	  op,	  binnen	  en	  buiten	  de	  stad.127	  Wouter	  Jacobsz	  maakte	  zich	  bijvoorbeeld	  

zorgen	  over	  de	  processie	  van	  maart	  1574,	  omdat	  volgens	  hem	  godvruchtigheid	  bij	  de	  

‘verkeerde’	  juist	  veel	  boosheid	  opriep.128	  De	  eerdergenoemde	  processie	  van	  juni	  1573	  werd	  

volgens	  Wouter	  weliswaar	  door	  de	  katholieke	  stadsbewoners	  massaal	  gevolgd,	  maar	  de	  

‘kwaden’	  in	  de	  stad	  hadden	  de	  oproep	  tot	  deelname	  met	  spot	  ontvangen.129	  De	  viering	  van	  het	  

Heilige	  Sacrament	  was	  ook	  in	  de	  opstandige	  steden	  onderwerp	  van	  spot.	  De	  verhalen	  hierover	  

wekten	  verontwaardiging	  in	  Amsterdam.	  Tijdens	  het	  beleg	  van	  Haarlem	  paradeerden	  de	  

opstandelingen	  met	  een	  processievaandel	  en	  heiligenbeelden	  op	  de	  muur,	  en	  riepen	  zij	  de	  

belegeraars	  op	  om	  naar	  de	  kerk	  te	  gaan,	  noteerde	  Wouter	  Jacobsz	  verontwaardigd.130	  Ook	  de	  

opstandelingen	  in	  Oudewater	  hielden	  tijdens	  de	  belegering	  door	  de	  Spaanse	  troepen	  een	  

spotprocessie	  op	  de	  stadsmuur	  met	  processievaandels	  en	  misgewaden.131	  Een	  konvooischip	  dat	  

begin	  maart	  1578	  moest	  verhinderen	  dat	  proviand	  Amsterdam	  zou	  bereiken,	  had	  een	  

processievaan	  als	  wimpel,	  ‘niet	  sonder	  bescompinge	  ende	  bespottinge	  van	  de	  heylich	  kercks	  
                                                 
122	  Begin	  november	  1576	  vermaande	  de	  pastoor	  de	  bevolking	  om	  vurig	  te	  bidden	  voor	  vrede.	  Direct	  werd	  er	  druk	  
gespeculeerd	  over	  reden	  voor	  deze	  oproep.	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  1	  november	  1576,	  607.	  Op	  10	  
november	  1576	  las	  een	  deurwaarder	  een	  plakkaat	  van	  Hof	  van	  Holland	  af	  waarin	  iedereen	  werd	  opgeroepen	  om	  God	  
te	  bidden	  om	  vrede.	  Ibidem,	  10	  november	  1576,	  609-‐610.	  Zie	  ook:	  Stoffel	  Jansz,	  ‘Copie	  uyt	  de	  notitie’,	  10	  september	  
1573,	  f.	  268;	  2	  januari	  1573,	  f.	  118.	  
123	  Dubiez,	  Op	  de	  grens	  van	  humanisme	  en	  hervorming,	  182-‐183.	  Het	  boekje	  was	  geschreven	  door	  Duncanus	  en	  
opgedragen	  aan	  Buijck,	  en	  werd	  gedrukt	  door	  Harmen	  Jansz	  Muller.	  
124	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  11	  november	  1572,	  57.	  Op	  8	  september	  1577	  werd	  een	  generale	  processie	  
gehouden,	  met	  veel	  volk	  en	  ‘wonderlicke	  devotie’	  om	  God	  om	  gratie	  te	  bidden	  tegen	  de	  ‘sware	  benautheiyt’.	  Ibidem,	  8	  
september	  1577,	  682.	  
125	  Ibidem,	  16	  en	  17	  juni	  1573,	  263-‐264.	  
126	  Margry,	  Teedere	  quaesties,	  41.	  
127	  Zie	  ook	  Hoofdstuk	  3.	  
128	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  15	  maart	  1574,	  383.	  
129	  Ibidem,	  16	  en	  17	  juni,	  263-‐264.	  
130	  Ibidem,	  1	  maart	  1573,	  199.	  
131	  ‘(…)	  ende	  beriepen	  het	  heercracht	  met	  groete	  verachtinge,	  waer	  sij	  bleven,	  waer	  het	  gescut	  was	  ende	  oft	  in	  de	  
lumbert	  verset	  was’.	  Ibidem,	  3	  augustus	  1575,	  517.	  
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ceremoniën’.132	  Ongewild	  wekten	  de	  opstandelingen	  met	  dit	  soort	  acties	  de	  angst	  in	  de	  hand	  

voor	  wat	  er	  zou	  gebeuren	  met	  de	  uitoefening	  van	  de	  katholieke	  godsdienst	  als	  Amsterdam	  in	  

hun	  handen	  zou	  vallen.	  Oranje	  beloofde	  de	  Amsterdammers	  weliswaar	  godsdienstvrijheid	  voor	  

katholieken	  en	  protestanten,	  maar	  deze	  verhalen	  maakten	  zijn	  belofte	  niet	  erg	  geloofwaardig.	  

Ook	  het	  gedrag	  van	  de	  ballingen	  die	  na	  het	  Edict	  terug	  waren	  gekeerd,	  was	  weinig	  

vertrouwenswekkend.	  	  

Angst	  voor	  opstandelingen	  

De	  angst	  voor	  wat	  er	  zou	  gebeuren	  als	  de	  opstandelingen	  de	  stad	  zouden	  innemen	  was	  groot	  en	  

werd	  levend	  gehouden	  door	  de	  burgemeesters.	  Daardoor	  konden	  ook	  de	  opstandelingen	  zich	  

niet	  profileren	  als	  de	  partij	  die	  eendracht	  hoog	  in	  het	  vaandel	  had.	  De	  angst	  onder	  de	  bevolking	  

beperkte	  zich	  niet	  alleen	  tot	  de	  vrees	  dat	  de	  katholieke	  godsdienst	  aan	  banden	  zou	  worden	  

gelegd.	  Mensen	  waren	  bang	  dat	  de	  vergeldingen	  zich	  niet	  zouden	  beperken	  tot	  de	  magistraat,	  

ook	  al	  legden	  de	  opstandelingenleiders	  in	  hun	  brieven	  de	  verantwoordelijkheid	  bij	  de	  

burgemeesters	  en	  pleitten	  zij	  de	  bevolking	  vrij.	  De	  angst	  voor	  represailles	  werd	  levend	  

gehouden	  door	  de	  hierboven	  beschreven	  geruchten	  over	  de	  impopulariteit	  van	  Amsterdam	  in	  de	  

opstandige	  gebieden.133	  Zo	  vertelde	  een	  vrouw	  uit	  Enkhuizen	  dat	  in	  het	  Noorderkwartier	  een	  

groot	  leger	  op	  de	  been	  werd	  gebracht	  om	  Amsterdam	  te	  bezetten.	  De	  vrouw	  vertelde	  dit	  naar	  

eigen	  zeggen	  uit	  mededogen,	  ze	  had	  begrepen	  dat	  de	  soldaten	  ‘hongerden’	  naar	  wraak	  op	  de	  

Amsterdammers.134	  	  

	   De	  opstandelingenpropaganda,	  gericht	  op	  de	  uitzonderingspositie	  van	  Amsterdam,	  had	  

dus	  een	  ongewenst	  neveneffect:	  het	  wekte	  angst	  op	  voor	  wat	  de	  opstandelingen	  zouden	  doen	  als	  

ze	  de	  gehate	  stad	  overmeesterden.	  Dat	  deze	  propaganda	  op	  zijn	  minst	  een	  goede	  

voedingsbodem	  vond	  in	  Amsterdam,	  blijkt	  uit	  de	  echo’s	  van	  de	  radicale	  geuzenliedjes	  die	  

klonken	  in	  de	  stad.	  Zo	  ging	  het	  verhaal	  dat	  de	  burgemeesters	  onderweg	  naar	  Alkmaar	  voor	  

vredesbesprekingen	  met	  Oranje	  uitgescholden	  werden	  voor	  moorddammers	  en	  bloedhonden.135	  

Dit	  laatste	  scheldwoord	  doet	  denken	  aan	  een	  geuzenlied	  van	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  waarin	  hij	  

de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  en	  wethouders	  ‘bloetgierige	  honden’	  noemt.136	  Een	  ander	  beeld	  

dat	  Reael	  gebruikte	  in	  zijn	  lied	  over	  de	  Satisfactie,	  dat	  van	  de	  ‘dubbelhartige	  (dubbelde)	  

katholieken,	  keerde	  ook	  terug	  in	  de	  stad.	  Wouter	  Jacobsz	  meldde	  in	  februari	  1578	  dat	  ‘onrustige’	  

mensen	  de	  inwoners	  van	  de	  stad	  opdeelden	  in	  ‘die	  sommige	  cotholike,	  die	  ander	  dubbelde	  

catholike	  ende	  oeck	  andere	  driedubbelt	  ende	  vierdubbelde	  catholike’.	  Door	  zich	  te	  verzetten	  

                                                 
132	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  15	  maart	  1578,	  710.	  
133	  Zie	  hierover	  Hoofdstuk	  4,	  p	  …	  
134	  Ibidem,	  20	  februari	  1577,	  645.	  
135	  Ibidem,	  12	  juli	  1577,	  672.	  
136	  Het	  gaat	  om	  het	  lied	  O	  Amsterdam	  moordadich.	  Hierover	  Hoofdstuk	  4,	  p.	  140.	  
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tegen	  het	  sluiten	  van	  vrede,	  gingen	  deze	  katholieken	  in	  tegen	  het	  welvaren	  van	  de	  gemeente,	  

was	  de	  gedachte.137	  

Het	  openstellen	  van	  de	  poorten	  voor	  de	  opstandelingen	  ging	  velen	  dan	  ook	  te	  ver.	  In	  

Amsterdam	  circuleerden	  talloze	  verhalen	  over	  gruweldaden	  begaan	  door	  de	  

opstandelingensoldaten.	  Wouter	  Jacobsz	  benadrukte	  vaak	  de	  willekeur	  van	  de	  

geweldsuitbarstingen.	  De	  geuzen	  aarzelden	  volgens	  zijn	  bronnen	  niet	  om	  ook	  vrouwen	  en	  

kinderen	  tot	  slachtoffer	  te	  maken.	  Zo	  beschreef	  hij	  vol	  afgrijzen	  dat	  opstandelingensoldaten	  een	  

vrouw	  met	  een	  pasgeboren	  baby	  neerstaken	  en	  de	  baby	  zelf	  doorschoten,	  waardoor	  de	  

darmpjes	  eruit	  lagen.138	  Wel	  moet	  hier	  een	  kanttekening	  worden	  geplaatst:	  veel	  van	  de	  

geruchten	  gingen	  over	  misdragingen	  van	  de	  rebellen	  tegenover	  de	  katholieke	  geestelijken.	  Ze	  

werden	  opgetekend	  door	  Wouter	  Jacobsz,	  die	  zoals	  gezegd	  bovenmatig	  geïnteresseerd	  was	  in	  de	  

lotgevallen	  van	  zijn	  geloofsbroeders.	  Zij	  waren	  zelf	  overigens	  vaak	  de	  bron	  van	  deze	  verhalen.	  

Daarom	  staan	  de	  vele	  verwijzingen	  naar	  de	  verschrikkingen	  die	  zij	  moesten	  ondergaan	  wellicht	  

niet	  in	  verhouding	  tot	  de	  verhalen	  die	  circuleerden	  onder	  de	  rest	  van	  de	  bevolking.139	  	  

Toch	  zal	  een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  katholieke	  bevolking	  bang	  zijn	  geweest	  voor	  een	  

bloedige	  wraakactie.	  De	  burgemeesters	  speelden	  daar	  handig	  op	  in.	  Ze	  schetsten	  in	  publieke	  

media	  doemscenario’s	  over	  wat	  er	  zou	  gebeuren	  als	  Oranje	  de	  stad	  zou	  veroveren.	  In	  sommige	  

vonnissen	  –	  die	  hardop	  werden	  afgelezen	  –	  en	  in	  andere	  openbare	  afkondigingen	  benadrukten	  

zij	  dat	  de	  opstandelingen,	  zodra	  ze	  de	  stad	  veroverden,	  tot	  doel	  hadden	  de	  stad	  te	  plunderen	  en	  

alle	  katholieke	  inwoners	  (in	  sommige	  lezingen	  gewoonweg	  alle	  inwoners)	  te	  vermoorden.140	  In	  

de	  keur	  die	  de	  burgemeesters	  lieten	  omroepen	  na	  de	  ontdekking	  van	  het	  verraad	  in	  augustus	  

1575	  stelden	  zij	  dat	  het	  doel	  van	  de	  binnengesmokkelde	  rebellen	  was	  om	  de	  goede	  burgers	  dood	  

te	  slaan,	  hun	  goederen	  af	  te	  nemen	  en	  hun	  vrouwen	  en	  kinderen	  tot	  algehele	  ‘desolatie’	  te	  

brengen.	  De	  burgemeesters	  onderstreepten	  dat	  de	  zestien	  mannen	  dit	  zelf	  hadden	  verklaard	  

tijdens	  de	  verhoren.141	  Slechts	  twee	  van	  hen	  sprake	  zich	  hier	  echter	  over	  uit,	  en	  zij	  stelden	  dat	  ze	  

‘slechts’	  de	  wacht	  bij	  de	  poort	  zouden	  doden	  en	  degenen	  die	  weerstand	  boden.142	  De	  versie	  van	  

de	  burgemeesters	  sprak	  echter	  meer	  tot	  de	  verbeelding,	  en	  Wouter	  Jacobsz	  schreef	  dan	  ook	  na	  
                                                 
137	  Dagboek	  van	  Broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  703.	  
138	  Ibidem,	  25	  november	  1572,	  81.	  
139	  Ibidem,	  17	  december	  1572,	  101.	  Levend	  het	  hart	  uitgesneden,	  ibidem,	  20	  jan	  1574,	  469.	  Ook	  de	  auteur	  van	  het	  
‘Dagverhaal’	  meldt	  dat	  de	  geuzen	  een	  geslachtsdeel	  afsneden	  van	  een	  schoutsdienaar	  bij	  Sloterdijk.	  ‘Dagverhaal’,	  22	  
augustus	  1572,	  f.	  27v.	  
140	  Zie	  bijvoorbeeld	  het	  vonnis	  van	  tien	  gevangengenomen	  opstandelingen	  dat	  vermoedelijk	  in	  december	  1572	  werd	  
omgeroepen.	  Deze	  opstandelingen	  maakten	  deel	  uit	  van	  een	  troepenmacht	  die	  een	  paar	  dagen	  eerder	  voor	  de	  
Haarlemmerpoort	  had	  gelegen.	  Als	  zij	  binnen	  waren	  gekomen,	  hadden	  zij	  burgers	  gedood,	  geestelijken	  de	  keel	  
afgesneden	  en	  de	  magistraat	  gevierendeeld,	  aldus	  het	  vonnis.	  Justitieboek	  568,	  f.	  146-‐146v,	  Confessieboek	  274,	  f.	  41-‐
46v.	  Een	  van	  de	  gevangenen	  zei	  inderdaad	  dat	  dit	  het	  plan	  was,	  twee	  andere	  ondervraagden	  stelden	  echter	  dat	  zij	  
alleen	  opdracht	  hadden	  degenen	  te	  vermoorden	  die	  hen	  tegenwerkten	  tijdens	  de	  inname	  terwijl	  een	  derde	  zei	  dat	  ze	  
‘alleen’	  zouden	  plunderen.	  Zie	  ook:	  Jan	  Fransz,	  Joriaen	  Erasmus,	  Willem	  Zijbrants	  en	  Roelant	  Pietersz,	  vier	  soldaten	  
die	  in	  november	  1572	  werden	  opgehangen.	  Justitieboek	  568,	  f.	  145v.	  
141	  Keurboek	  G,	  21	  augustus	  1575,	  f.	  117-‐117v.	  In	  het	  vonnis	  klonk	  dezelfde	  beschuldiging:	  Justitieboek	  568,	  f.	  176-‐
177.	  	  
142	  Confessieboek	  274,	  f.	  144,	  f.	  147.	  Alle	  verhoren:	  ibidem,	  f.	  142-‐152.	  
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de	  terechtstelling	  dat	  de	  opstandelingen	  van	  plan	  waren	  alle	  mannen	  in	  de	  stad	  te	  

vermoorden.143	  

De	  angst	  voor	  de	  wraak	  van	  de	  protestanten	  en	  ballingen	  was	  een	  thema	  dat	  de	  

Amsterdammers	  al	  veel	  langer	  bezighield.	  Het	  mislukte	  plan	  de	  stadspoorten	  te	  openen	  voor	  de	  

troepen	  van	  Brederode	  in	  april	  1567	  moet	  bij	  velen	  nog	  vers	  in	  het	  geheugen	  hebben	  gelegen.	  

Ook	  toen	  gingen	  verhalen	  rond	  dat	  alle	  katholieken	  zouden	  zijn	  vermoord	  als	  de	  aanslag	  niet	  

was	  verijdeld.	  Het	  gerucht	  ging,	  meldde	  de	  auteur	  van	  het	  ‘Dagverhaal’,	  dat	  de	  samenzweerders	  

hun	  handlangers	  in	  de	  stad	  hadden	  opgeroepen	  een	  kaars	  te	  branden	  in	  hun	  venster.	  Dat	  zou	  

een	  geheim	  teken	  zijn	  geweest	  voor	  de	  soldaten	  om	  deze	  huizen	  tijdens	  hun	  plunderingen	  en	  

slachtingen	  te	  sparen.144	  Van	  Biesten	  schreef	  tijdens	  het	  beleg	  van	  Amsterdam	  in	  augustus	  1572	  

dat	  admiraal	  Lumey,	  de	  beruchte	  watergeus	  en	  legerleider,	  had	  gezworen	  zijn	  nagels	  en	  haar	  

niet	  te	  knippen	  tot	  hij	  Amsterdam	  had	  ingenomen.	  De	  opstandelingen	  zouden	  met	  behulp	  van	  

Amsterdamse	  burgers	  de	  stad	  inkomen,	  waarna	  zij	  alle	  katholieke	  burgers	  zouden	  vermoorden	  

en	  de	  huizen,	  kerken	  en	  kloosters	  plunderen.145	  In	  december	  1577	  vertelde	  een	  inwoner	  uit	  

Haarlem	  Wouter	  Jacobsz	  dat	  aldaar	  plannen	  werden	  beraamd	  om	  iedereen	  in	  Amsterdam	  te	  

vermoorden	  omdat	  de	  stad	  zich	  niet	  aan	  de	  zijde	  van	  Oranje	  schaarde.146	  

In	  één	  geval	  hoorde	  Wouter	  een	  gruwelverhaal	  van	  een	  Amsterdamse	  pastoor,	  die	  

blijkbaar	  zijn	  steentje	  bijdroeg	  in	  het	  verspreiden	  van	  antiprotestantse	  geruchten.	  In	  april	  1574	  

las	  deze	  vanaf	  de	  kansel	  een	  brief	  voor	  van	  de	  bisschop	  van	  Deventer.	  Daarin	  stond	  dat	  een	  

pastoor	  in	  Maastricht	  door	  de	  geuzen	  op	  afschuwelijke	  wijze	  om	  het	  leven	  was	  gebracht:	  een	  

doornkrans	  was	  hem	  op	  het	  hoofd	  gedrukt	  en	  hij	  was	  gekruisigd.	  De	  bewerkster	  van	  de	  

dagboeken,	  I.H.	  van	  Eeghen,	  kon	  geen	  informatie	  over	  deze	  terechtstelling	  vinden.	  Het	  zou	  

volgens	  haar	  kunnen	  gaan	  om	  een	  propagandistisch	  gerucht	  naar	  aanleiding	  van	  de	  veldtocht	  

van	  Lodewijk	  van	  Nassau	  in	  Zuid-‐Limburg	  in	  februari	  1574.147	  

Dit	  soort	  geruchten	  maakte	  dat	  het	  binnenlaten	  van	  het	  opstandelingenleger,	  dat	  vanaf	  

augustus	  1577	  voor	  de	  poorten	  lag,	  voor	  velen	  een	  minstens	  zo	  onwenselijk	  scenario	  was	  als	  

inkwartiering	  van	  Spaanse	  soldaten.	  De	  Amsterdammers	  waren	  allesbehalve	  overtuigd	  van	  de	  

vredelievende	  gevoelens	  van	  de	  opstandelingen.	  De	  verrassingsaanval	  van	  Ruychaver	  en	  Helling	  

in	  november	  1577	  versterkte	  de	  angstgevoelens	  onder	  de	  bevolking.	  De	  opstandelingen	  

strooiden	  tijdens	  de	  inval	  briefjes	  waarin	  stond	  dat	  zij	  het	  beste	  met	  de	  stad	  voor	  hadden.	  De	  

briefjes	  moesten	  de	  inwoners	  overtuigen	  van	  hun	  goede	  bedoelingen.148	  Maar	  de	  soldaten	  

                                                 
143	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  23	  augustus	  1575,	  521-‐522.	  
144	  ‘Dagverhaal’,	  19	  maart	  1568,	  f.	  9-‐9v.	  
145	  Van	  Biesten,	  'Vervolg',	  443.	  
146	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  13	  december	  1577,	  690-‐691.	  
147	  Ibidem,	  25	  april	  1574,	  397-‐398.	  	  
148	  ‘(…)	  werden	  binnen	  Amsterdam	  cedullitgens	  gestroyt,	  doer	  der	  goosen	  voertstel	  soe	  wel	  scheen,	  inhoudende	  
insinuacie	  an	  den	  burgeren	  van	  Amsterdam,	  dat	  haer	  incomen	  in	  den	  stadt	  niet	  en	  was	  om	  yemant	  te	  crencken,	  maer	  
alleen	  om	  pays,	  welvaeren	  ende	  neringe	  te	  maeken	  onder	  haerluyden.’	  Ibidem,	  24	  november	  1577,	  689.	  
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riepen	  bij	  binnenkomst	  ook:	  ‘waer	  sijt	  ghi	  nu,	  waer	  sijt	  ghi	  Moortdammers’.	  Naast	  het	  geweld	  

waarmee	  de	  inval	  gepaard	  ging	  zal	  ook	  dit	  de	  geschrokken	  Amsterdammers	  niet	  hebben	  

gerustgesteld.	  In	  hun	  publieke	  dankbetuiging,	  afgeroepen	  op	  de	  dag	  na	  de	  mislukte	  aanval,	  

wezen	  de	  burgemeesters	  op	  de	  kwaadaardige	  plannen	  van	  de	  soldaten.	  Zij	  wilden	  slechts	  alle	  

voorraden	  plunderen	  en	  de	  stad	  in	  grote	  benauwdheid	  brengen,	  aldus	  de	  burgemeesters.149	  	  

Terwijl	  de	  vrede	  steeds	  dichterbij	  kwam,	  vanaf	  eind	  1577,	  werd	  de	  kloof	  tussen	  de	  voor-‐	  en	  

tegenstanders	  van	  een	  akkoord	  steeds	  groter	  en	  eiste	  een	  deel	  van	  de	  stadsbevolking	  steeds	  

openlijker	  vrede.	  Daarbij	  werd	  wederom	  de	  Plaetse,	  het	  bestuurlijke	  en	  commerciële	  hart	  van	  de	  

stad,	  de	  inzet	  van	  de	  strijd.	  Halverwege	  de	  maand	  ontstond	  beroering	  op	  de	  Plaetse	  nadat	  een	  

aantal	  rijke	  burgers	  hadden	  geëist	  dat	  de	  burgemeesters	  de	  Satisfactie	  tekenden.	  Deden	  de	  

burgemeesters	  dat	  niet,	  dan	  vroegen	  de	  burgers	  toestemming	  te	  vertrekken	  met	  hun	  vrouwen	  

en	  kinderen.	  Tijdens	  het	  tumult	  dat	  hierna	  ontstond	  riep	  een	  vrouw:	  ‘“broot,	  broot.	  Slaet,	  slaet	  

toe.	  Is	  der	  yemant,	  die	  eerst	  toesmijt,	  ick	  sal	  die	  anderde	  sijn.”’150	  De	  vroedschap	  besloot	  dat	  alle	  

poorters	  de	  katholieke	  eed	  moesten	  afleggen,	  maar	  dat	  had	  het	  tegengestelde	  effect:	  velen	  

weigerden	  de	  eed	  te	  zweren	  en	  verlieten	  de	  stad.	  	  

Rond	  de	  jaarwisseling	  was	  de	  Plaetse	  opnieuw	  het	  decor	  van	  een	  oproer,	  dit	  keer	  naar	  

aanleiding	  van	  een	  rekest	  van	  katholieke	  burgers	  die	  geen	  akkoord	  wilden	  sluiten	  met	  de	  

opstandelingen.	  Wouter	  Jacobsz	  hoorde	  een	  man	  zeggen	  dat	  hij	  zichzelf,	  zijn	  vrouw	  en	  zeven	  

kinderen	  nog	  liever	  in	  de	  brand	  zou	  steken	  dan	  getuige	  te	  zijn	  van	  zo’n	  akkoord.151	  In	  sommige	  

gevallen	  stonden	  ouders	  in	  deze	  kwestie	  lijnrecht	  tegenover	  hun	  kinderen,	  wist	  Wouter	  

Jacobsz.152	  In	  de	  anderhalve	  maand	  die	  nog	  volgden	  tot	  de	  Satisfactie	  uiteindelijk	  rond	  was,	  moet	  

Amsterdam	  een	  desolate	  blik	  hebben	  geboden.	  Op	  30	  januari	  ontstond	  nog	  een	  grote	  oploop	  van	  

Amsterdammers	  die	  wilden	  dat	  er	  snel	  een	  akkoord	  werd	  gesloten	  omdat	  ze	  anders	  van	  de	  

honger	  omkwamen.153	  Haat	  en	  wederzijds	  wantrouwen	  tussen	  de	  katholieke	  burgers	  en	  de	  

sympathisanten	  van	  Oranje	  laaide	  op.	  Dit	  keer	  circuleerden	  geruchten	  dat	  de	  katholieken	  van	  

plan	  waren	  om	  alle	  in	  de	  stad	  aanwezige	  geuzen	  en	  hun	  sympathisanten	  te	  vermoorden.154	  

Uiteindelijk	  werd	  op	  20	  februari	  het	  nieuws	  bevestigd	  dat	  de	  Satisfactie	  was	  ondertekend.	  

Daarmee	  sloot	  Amsterdam	  zich	  officieel	  aan	  bij	  de	  Staten	  van	  Holland	  en	  Zeeland,	  en	  werd	  de	  

godsdienstvrijheid	  voor	  de	  katholieken	  inwoners	  gehandhaafd.	  De	  vreugde	  hierover	  was	  groot	  

in	  de	  stad,	  ook	  onder	  ‘religiosen’:	  er	  zou	  nu	  weer	  te	  eten	  zijn.	  Anderen	  vreesden	  het	  ergste	  en	  

maakten	  plannen	  om	  te	  vertrekken.	  Wouter	  verzuchtte	  dat	  de	  stad	  na	  lang	  trouw	  katholiek	  te	  

                                                 
149	  Keurboek	  G,	  23/24	  november	  1577,	  f.	  145v-‐146.	  
150	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  18	  december	  1577,	  692.	  
151	  Ibidem,	  1	  januari	  1578,	  694.	  
152	  Ibidem,	  5	  januari	  1578,	  694.	  
153	  Ibidem,	  30	  januari	  1578,	  700.	  
154	  Ibidem,	  8	  februari	  1578,	  702.	  Volgens	  Wouter	  verspreidden	  de	  geuzen	  deze	  geruchten	  om	  de	  katholieke	  burgers	  
verdacht	  te	  maken.	  
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zijn	  gebleven,	  ‘oeck	  goos	  geworden	  is’.155	  Enkele	  dagen	  later	  stroomden	  vele	  ballingen	  de	  stad	  

binnen.	  Sommige	  van	  hen	  waren	  bedroefd,	  anderen	  verbitterd,	  aldus	  Wouter.	  De	  prior	  merkte	  

dat	  de	  machtsbalans	  in	  de	  stad	  met	  de	  binnenkomst	  van	  de	  ballingen	  direct	  verschoof.	  Twee	  

manden	  met	  gevogelte	  werden	  de	  stad	  binnengebracht	  terwijl	  het	  vasten	  was,	  en	  niemand	  deed	  

er	  iets	  tegen.156	  

	  

Conclusie	  

	  

Tijdens	  de	  gewapende	  strijd	  ontstond	  een	  kritisch	  en	  open	  debat	  waarin	  de	  stadsbevolking	  door	  

beide	  partijen	  actief	  werd	  betrokken,	  maar	  waarin	  de	  Amsterdammers	  zelf	  ook	  een	  stem	  

opeisten.	  De	  mondelinge	  verspreiding	  van	  geruchten,	  nieuws	  en	  meningen	  nam	  zo’n	  grote	  

vlucht,	  dat	  tegen	  de	  verspreiding	  ervan	  vrijwel	  niets	  was	  uit	  te	  richten.	  Mondelinge	  

communicatie	  kreeg	  door	  de	  oorlogssituatie	  een	  eigen	  dynamiek.	  Door	  de	  grote	  onzekerheid	  en	  

angst	  onder	  de	  stadsbevolking	  waren	  mensen	  nog	  meer	  dan	  anders	  geneigd	  geruchten	  te	  

geloven	  die	  hun	  eigen	  denkbeelden	  bevestigden.	  Juist	  deze	  eigenschap	  maakte	  geruchten	  

geschikt	  als	  propaganda-‐instrument.	  Beide	  partijen	  gebruikten	  mondelinge	  communicatie	  dan	  

ook	  voor	  de	  verdere	  verspreiding	  van	  andere	  propaganda-‐uitingen	  zoals	  brieven	  en	  pamfletten,	  

en	  als	  op	  zichzelf	  staand	  medium	  om	  onrust	  te	  zaaien	  en	  mensen	  te	  mobiliseren.	  Maar	  ook	  als	  zij	  

niet	  bewust	  werden	  verspreid,	  konden	  de	  geruchten	  en	  nieuwtjes	  bestaande	  zorgen	  en	  angsten	  

onder	  de	  stadsbevolking	  verder	  versterken.	  	  

	   Het	  circuleren	  van	  tegenstrijdige	  geruchten	  en	  de	  discussies	  die	  dit	  uitlokte,	  maakte	  het	  

naast	  elkaar	  bestaan	  van	  tegengestelde	  meningen	  pijnlijk	  zichtbaar.	  De	  discussies	  gingen	  vooral	  

over	  de	  rol	  van	  Amsterdam	  in	  de	  voortdurende	  strijd.	  Een	  groeiende	  groep	  Amsterdammers	  

wilden	  dat	  de	  stad	  zich	  zou	  aansluiten	  bij	  de	  opstandelingen,	  al	  was	  het	  maar	  om	  een	  einde	  te	  

maken	  aan	  de	  ellendige	  omstandigheden	  in	  de	  stad.	  Anderen	  meenden	  dat	  de	  burgemeesters	  het	  

algemeen	  belang	  het	  beste	  dienden.	  Maar	  al	  groeide	  de	  onrust	  over	  de	  handelwijze	  van	  de	  

burgemeesters,	  die	  niet	  bereid	  leken	  om	  vrede	  te	  sluiten,	  veel	  Amsterdammers	  zagen	  in	  het	  

binnenlaten	  van	  het	  opstandelingenleger	  geen	  alternatief.	  Zij	  waren	  bang	  voor	  repercussies.	  Die	  

angst	  werd	  aangewakkerd	  door	  verhalen	  over	  het	  wangedrag	  van	  de	  Staatse	  soldaten	  en	  door	  

propaganda	  van	  de	  stadsregering.	  Maar	  ook	  werkte	  de	  propaganda	  van	  de	  opstandelingen	  in	  dit	  

geval	  tegen	  hen.	  Zo	  goed	  waren	  de	  Amsterdammers	  doordrongen	  van	  hun	  uitzonderingspositie,	  

benadrukt	  in	  de	  propaganda	  en	  bevestigd	  in	  de	  vele	  geruchten	  die	  circuleerden,	  dat	  ze	  zich	  

nauwelijks	  konden	  voorstellen	  dat	  de	  opstandelingen	  de	  stedelingen	  ongemoeid	  zouden	  laten	  

als	  zij	  de	  stad	  eenmaal	  in	  handen	  zouden	  hebben.	  Deze	  angst	  was	  een	  van	  de	  redenen	  dat	  het	  

                                                 
155	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  20	  februari	  1578,	  705.	  
156	  Ibidem,	  23	  februari,	  705-‐706.	  
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nog	  zo	  lang	  duurde	  voordat	  de	  stad	  uiteindelijk	  overging	  in	  handen	  van	  Oranje,	  al	  snakte	  de	  

stadsbevolking	  naar	  vrede.	  

	  	   De	  vraag	  wat	  er	  eerder	  was,	  de	  propaganda	  of	  het	  bestaande	  sentiment	  waarop	  de	  

propaganda	  aanhaakte,	  is	  moeilijk	  te	  beantwoorden.	  Uit	  de	  bestudering	  van	  de	  gehele	  ‘partituur	  

van	  stemmen’	  in	  de	  periode	  1576-‐1578	  wordt	  echter	  wel	  duidelijk	  dat	  propaganda	  en	  bestaande	  

denkbeelden	  elkaar	  beïnvloedden	  en	  versterkten.	  Bestaande	  gevoelens	  van	  angst	  voor	  de	  gehate	  

Spaanse	  soldaten	  en	  voor	  de	  wraak	  van	  de	  opstandelingen	  werden	  daardoor	  uitvergroot.	  Geen	  

van	  beide	  partijen	  kon	  de	  stadsbevolking	  er	  daardoor	  van	  overtuigen	  dat	  zij	  de	  eendracht	  kon	  

bewaren.	  Er	  was	  geen	  simpele	  ‘meerderheid’	  voor	  het	  ene	  of	  het	  andere	  standpunt:	  beide	  

sentimenten	  bestonden	  naast	  elkaar.	  Wel	  was	  duidelijk	  dat	  een	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  

inwoners	  zich	  steeds	  openlijker	  afkeerden	  van	  de	  burgemeesters.	  Mensen	  spraken	  publiekelijk	  

en	  ongestraft	  kritiek	  uit	  op	  de	  magistraat	  en	  de	  centrale	  overheid.	  De	  burgemeesters	  zagen	  zich	  

genoodzaakt	  op	  deze	  angsten	  in	  te	  spelen	  en	  de	  stadsbevolking	  grotere	  inspraak	  te	  geven,	  door	  

hun	  standpunten	  te	  verdedigen	  en	  het	  vredesproces	  toe	  te	  lichten.	  	  

	  

	  




