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Epiloog	  
Verandering	  en	  continuïteit	  in	  de	  jaren	  na	  1578	  

	  

Nadat	  de	  eerste	  blijdschap	  over	  het	  afsluiten	  van	  de	  Satisfactie	  in	  februari	  1578	  was	  weggeëbd,	  

bleek	  al	  snel	  dat	  de	  situatie	  in	  de	  stad	  onhoudbaar	  was.	  Opnieuw	  barstte	  de	  strijd	  los	  tussen	  de	  

gereformeerden	  en	  de	  katholieke	  magistraat	  om	  de	  beheersing	  van	  het	  publieke	  domein.	  

Volgens	  het	  verdrag	  was	  de	  katholieke	  godsdienst	  de	  enige	  die	  binnen	  de	  stadsmuren	  openlijk	  

mocht	  worden	  beleden.	  De	  onvrede	  onder	  de	  protestanten	  en	  teruggekeerde	  ballingen	  daarover	  

was	  groot.	  Zij	  richtten	  hun	  woede	  op	  de	  katholieke	  geestelijken	  en	  het	  katholiek	  ceremonieel,	  

die	  beide	  mikpunt	  werden	  van	  spot	  en	  pesterijen.	  Op	  14	  maart	  kon	  iedereen	  die	  langs	  de	  Doelen	  

liep	  de	  kreet	  lezen	  die	  daar	  op	  de	  muur	  was	  geschreven:	  ‘Eet	  papen,	  schijt	  monicken,	  veecht	  u	  

naers	  (uw	  aars)	  met	  canonicken	  (kanunniken)’.1	  Ook	  het	  gebrek	  aan	  politieke	  invloed	  zat	  de	  

tegenstanders	  van	  de	  katholieke	  stadsregering	  dwars.	  De	  ballingen	  wilden	  lid	  kunnen	  worden	  

van	  de	  nieuw	  opgerichte	  schutterijen.	  Deze	  schutters	  zouden	  bovendien	  niet	  direct	  meer	  onder	  

bevel	  van	  de	  burgemeesters	  moeten	  komen	  te	  staan,	  was	  hun	  voorstel.	  De	  burgemeesters	  

verzetten	  zich	  fel	  tegen	  deze	  inperking	  van	  hun	  macht.2	  

	   De	  conflicten	  mondden	  uiteindelijk	  uit	  in	  een	  coup	  waarin	  geen	  druppel	  bloed	  werd	  

vergoten,	  de	  Alteratie.	  Op	  26	  mei	  1578,	  twee	  maanden	  na	  het	  ondertekenen	  van	  de	  Satisfactie,	  

leidden	  de	  schutters	  vrijwel	  de	  gehele	  magistraat	  de	  stad	  uit,	  samen	  met	  de	  belangrijkste	  

representanten	  van	  de	  katholieke	  kerk.	  In	  een	  aantal	  schuitjes	  werd	  de	  voormalige	  bestuurselite	  

naar	  de	  Diemerzeedijk	  gevaren.	  Daar	  mochten	  de	  bestuurders	  en	  geestelijken	  uitstappen.3	  Een	  

dag	  later	  kozen	  de	  schutterijen,	  als	  vertegenwoordigers	  van	  het	  ‘corpus	  en	  de	  rijckdom	  van	  der	  

stede’,	  uit	  hun	  midden	  een	  kiescollege,	  dat	  op	  zijn	  beurt	  de	  36	  vroedschapsleden	  koos	  en	  vier	  

nieuwe	  burgemeesters.4	  De	  schutters	  fungeerden	  dus	  net	  als	  voor	  het	  uitbreken	  van	  de	  Opstand	  

als	  directe	  vertegenwoordigers	  van	  de	  stedelijke	  gemeenschap.5	  

Met	  de	  installatie	  van	  de	  nieuwe	  stadsregering	  was	  de	  decennialange	  strijd	  tussen	  de	  

Boelen-‐Heinenmaagschap	  en	  de	  Dirckisten	  uiteindelijk	  beslecht	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  eersten.	  

Een	  groot	  deel	  van	  nieuwe	  magistraat	  bestond	  uit	  voormalige	  ballingen,	  die	  op	  hun	  beurt	  weer	  

deels	  overlapten	  met	  leden	  van	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap.	  Ook	  drie	  van	  de	  vier	  

burgemeesters	  behoorden	  tot	  de	  zogeheten	  Oude	  Geuzen:	  Willem	  Bardes	  of	  Baerdesen,	  de	  zoon	  

van	  de	  voormalige	  schout,	  Maarten	  Jansz	  Coster	  en	  Adriaen	  Reiniersz	  int	  Cromhout.	  In	  latere	  

jaren	  werden	  ook	  andere	  prominente	  gereformeerden	  als	  Reinier	  van	  Neck	  Simonsz,	  Dirck	  Jansz	  

                                                 
1	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  14	  maart	  1578,	  709.	  Zie	  verder:	  10	  april	  1578,	  715;	  17	  april	  1578,	  716;	  3	  mei	  
1578,	  719;	  11	  mei	  1578,	  721.	  
2	  Van	  Nierop,	  'Van	  wonderjaar	  tot	  Alteratie',	  478-‐479.	  
3	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  26	  mei	  1578,	  725-‐726.	  
4	  Hell,	  'De	  Oude	  Geuzen',	  253.	  
5	  Prak,	  'Het	  oude	  recht	  der	  burgeren',	  38.	  
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Graeff,	  Egbert	  Roelofsz,	  Claes	  Boelensz	  en	  Reinier	  Cant	  tot	  burgemeester	  benoemd.6	  Laurens	  

Jacobsz	  Reael	  werd	  in	  1582	  benoemd	  tot	  schepen,	  een	  ambt	  dat	  hij	  vervolgens	  nog	  zes	  keer	  zou	  

vervullen,	  naast	  een	  reeks	  andere	  invloedrijke	  posities.7	  

Maar	  hoe	  radicaal	  deze	  breuk	  met	  het	  verleden	  ook	  was,	  in	  de	  eerste	  jaren	  na	  1578	  

waren	  er	  ook	  opvallende	  gelijkenissen	  met	  de	  periode	  ervoor.	  In	  de	  periode	  ervoor	  hadden	  

achtereenvolgens	  de	  leden	  van	  de	  Boelen-‐Heijnenmaagschap,	  de	  ballingen	  en	  hun	  

sympathisanten	  noties	  als	  eendracht	  en	  godsdienstvrijheid	  hoog	  in	  het	  vaandel	  staan.	  Zij	  vielen	  

de	  zittende	  stadsregering	  aan	  op	  hun	  gebrek	  aan	  vredelievendheid,	  en	  daarbij	  maakten	  ze	  

vernuftig	  en	  op	  grote	  schaal	  gebruik	  van	  publieke	  media.	  Zodra	  de	  voormalige	  ballingen	  en	  

gereformeerden	  zelf	  echter	  deel	  uitmaakten	  van	  het	  stedelijke	  gezag,	  bleek	  dat	  deze	  positie	  

andere	  eisen	  aan	  hen	  stelde	  dan	  die	  van	  rebel.	  Nu	  waren	  zij	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bewaren	  

van	  de	  stedelijke	  harmonie.	  Daarvoor	  moesten	  zij	  zich	  soms	  noodgedwongen	  schuldig	  maken	  

aan	  dezelfde	  zaken	  die	  zij	  hun	  vroegere	  tegenstanders	  voor	  de	  voeten	  hadden	  geworpen.	  	  

Zo	  beloofde	  burgemeester	  Bardes	  dat	  de	  nieuwe	  magistraat	  zich	  zou	  hoeden	  voor	  

nepotisme,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  voormalige	  stadsregering.	  Zij	  zouden	  de	  regels	  streng	  naleven	  

die	  garandeerden	  dat	  de	  leden	  van	  de	  stadsregering	  niet	  te	  nauw	  aan	  elkaar	  verwant	  zouden	  

zijn,	  aldus	  de	  burgemeester.	  Deze	  regels	  had	  de	  Boelen-‐Heijnenclan	  in	  1565	  zelf	  afgedwongen	  

met	  de	  Doleantie.	  Het	  bleef	  echter	  bij	  goede	  voornemens.	  Op	  vrijkomende	  plekken	  in	  de	  

vroedschap	  werden	  vooral	  leden	  van	  de	  invloedrijkste	  regentenfamilies	  gekozen,	  en	  al	  snel	  

ontstond	  een	  gesloten	  regentenkliek.8	  Zonder	  de	  juiste	  (familie)connecties	  was	  het	  moeilijk	  om	  

politieke	  macht	  te	  verkrijgen.	  Zo	  werd	  een	  aantal	  radicale	  geuzen	  buitengesloten	  dat	  niet	  

beschikte	  over	  de	  juiste	  connecties.9	  Katholieken	  hadden	  geen	  politieke	  invloed,	  net	  als	  de	  veelal	  

Zuid-‐Nederlandse	  kooplieden	  die	  de	  stad	  binnenstroomden.10	  Al	  snel	  legde	  de	  magistraat	  ook	  de	  

politieke	  macht	  van	  de	  schutters	  aan	  banden.	  Door	  een	  reorganisatie	  hadden	  de	  schutterijen	  

vanaf	  1580	  geen	  politieke	  zeggenschap	  meer	  en	  verwerden	  zij	  tot	  weinig	  meer	  dan	  een	  

burgerwacht.	  11	  Toch	  bleven	  de	  schutterijen	  zichzelf	  zien	  als	  de	  belichaming	  van	  de	  stedelijke	  

identiteit.	  Als	  zij	  het	  gevoel	  hadden	  dat	  de	  magistraat	  het	  belang	  van	  de	  gemeente	  niet	  

behartigde,	  grepen	  zij	  in.12	  

Naast	  de	  geslotenheid	  van	  de	  stadsregering	  vertoonden	  ook	  de	  pogingen	  van	  de	  twee	  

verschillende	  regimes	  het	  publieke	  domein	  te	  beheersen	  een	  grote	  mate	  van	  continuïteit.	  Het	  

stelselmatig	  verwijderen	  van	  de	  alle	  zichtbare	  aspecten	  van	  de	  katholieke	  godsdienst	  na	  de	  

Alteratie	  leek	  bijvoorbeeld	  sterk	  op	  de	  pogingen	  tot	  zuiveringen	  van	  de	  katholieke	  stadsregering	  
                                                 
6	  Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  xl.	  	  
7	  Brouwer	  Ancher	  en	  Breen,	  'De	  Doleantie'.	  
8	  Elias,	  De	  vroedschap	  van	  Amsterdam	  1,	  xxxix,	  xlii-‐xliii.	  
9	  Hell,	  'Jan	  Coenensz',	  85-‐86.	  
10	  Dudok	  van	  Heel,	  'Waar	  waren	  de	  Amsterdamse	  katholieken';	  Gelderblom,	  Zuid-Nederlandse	  kooplieden,	  241.	  	  
11	  Knevel,	  Burgers	  in	  het	  geweer,	  92-‐93.	  	  
12	  Ibidem,	  hfst	  10.	  
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na	  de	  troebelen	  van	  1566-‐1567.	  Hoewel	  katholieken	  de	  eerste	  jaren	  na	  de	  omwenteling	  nog	  

vrijheid	  van	  godsdienst	  genoten,	  en	  bescherming	  in	  het	  uitoefenen	  van	  hun	  godsdienst,	  bleek	  al	  

snel	  dat	  de	  katholieke	  Amsterdammers	  daar	  niet	  teveel	  van	  moesten	  verwachten.	  Slechts	  enkele	  

dagen	  na	  de	  Alteratie	  viel	  een	  aantal	  relschoppers	  de	  Heilige	  Stede	  aan,	  waar	  ze	  hun	  behoefte	  

deden	  op	  de	  plek	  waar	  ooit	  de	  hostie	  in	  het	  as	  was	  gevonden,	  de	  ultieme	  ontering.13	  De	  Oude	  

Kerk	  werd	  toegewezen	  aan	  de	  calvinistische	  gemeente,	  en	  in	  september	  1578	  moesten	  de	  

katholieken	  na	  een	  Beeldenstorm	  ook	  de	  Nieuwe	  Kerk	  inleveren.	  Vanaf	  dat	  moment	  konden	  

katholieken	  hun	  godsdienst	  alleen	  nog	  belijden	  in	  kloosterkapellen	  en	  in	  particuliere	  huizen.	  Na	  

‘het	  verraad	  van	  Rennenberg’	  in	  1580,	  waarbij	  het	  gewest	  Groningen	  zich	  door	  toedoen	  van	  

stadhouder	  Rennenberg	  aan	  Spaanse	  zijde	  schaarde,	  werd	  de	  katholieke	  eredienst	  helemaal	  

verboden.14	  Alleen	  de	  vrijheid	  van	  geweten	  was	  nog	  gewaarborgd.	  Katholieken	  konden	  hun	  

godsdienst	  belijden	  in	  schuil-‐	  of	  huiskerken	  die	  werden	  gedoogd	  zolang	  zij	  de	  grens	  naar	  het	  

publieke	  domein	  niet	  overschreden.15	  

Het	  verdwijnen	  van	  de	  katholieke	  godsdienst	  als	  publieke	  kerk	  had	  belangrijke	  gevolgen	  

voor	  de	  stedelijke	  identiteit.	  De	  gereformeerde	  kerk	  zou	  nooit	  dezelfde	  plaats	  innemen	  in	  de	  

samenleving,	  ondanks	  pogingen	  daartoe,	  en	  de	  vanzelfsprekende	  samenhang	  tussen	  kerkelijke	  

en	  burgerlijke	  gemeenschap	  verdween.	  Wel	  dienden	  religieuze	  rituelen	  zoals	  bede-‐	  en	  

dankdagen	  nog	  om	  de	  autoriteit	  van	  de	  stadsregering	  te	  legitimeren	  en	  om	  eenheid	  te	  creëren.	  

Net	  als	  bij	  de	  katholieke	  processies	  lag	  de	  nadruk	  bij	  deze	  rituelen	  op	  het	  ordelijke	  verloop	  van	  

de	  rituelen.	  Zo	  gebood	  de	  stadsregering	  dat	  op	  de	  biddag	  van	  20	  augustus	  1578	  niemand	  ‘int	  

openbaer	  ofte	  met	  openen	  deuren’	  mocht	  werken	  of	  handel	  drijven.16	  Ruim	  een	  half	  jaar	  later	  

werd	  de	  bevolking	  opgeroepen	  zich	  tijdens	  de	  vastendagen	  goed	  te	  gedragen:	  alle	  ongoddelijke	  

activiteiten	  dienden	  te	  worden	  opgeschort,	  en	  in	  de	  herbergen	  mocht	  alleen	  voor	  vreemdelingen	  

worden	  getapt.17	  Deze	  maatregelen	  waren	  zelfs	  aanzienlijk	  strenger	  dan	  tijdens	  de	  periode	  

ervoor.	  Dat	  paste	  bij	  de	  toenemende	  nadruk	  van	  de	  calvinistische	  kerk	  op	  de	  

zedelijkheidswetgeving.18	  

	   Het	  verschil	  tussen	  de	  katholieke	  erediensten	  en	  de	  gereformeerde	  lag	  echter	  in	  de	  

reikwijdte	  van	  de	  boodschap	  van	  eenheid	  en	  broederschap:	  die	  had	  niet	  langer	  betrekking	  op	  de	  

gehele	  stedelijke	  samenleving,	  maar	  alleen	  op	  de	  kerkelijke	  gemeenschap.	  De	  kerk	  diende	  niet	  

                                                 
13	  Dagboek	  van	  broeder	  Wouter	  Jacobsz,	  29	  mei	  1578,	  727.	  
14	  Spaans,	  Haarlem	  na	  de	  Reformatie,	  2-‐3.	  In	  1579	  verbood	  de	  stadsregering	  het	  versieren	  van	  straten	  met	  wijnranken	  
en	  bloemen	  tijdens	  katholieke	  feestdagen.	  Hoewel	  in	  de	  keur	  uitdrukkelijk	  stond	  dat	  elk	  ‘vuyterlick	  gebaar’	  van	  welke	  
religie	  dan	  ook	  in	  deze	  gevaarlijke	  tijden	  leidde	  tot	  oproer,	  verwezen	  de	  nieuwe	  burgemeesters	  tegelijkertijd	  naar	  de	  
ware	  gereformeerde	  godsdienst,	  die	  door	  deze	  katholieke	  rituelen	  werd	  belasterd.	  Keurboek	  G,	  7	  augustus	  1579,	  f.	  
198-‐198v.	  
15	  Dudok	  van	  Heel,	  'Amsterdamse	  schuil-‐	  of	  huiskerken?';	  Kaplan,	  'Fictions	  of	  privacy'	  	  
16	  Keurboek	  G,	  19	  augustus	  1578,	  f.	  168v-‐169.	  De	  Staten	  van	  Holland	  had	  opgeroepen	  tot	  deze	  algemene	  bid-‐	  en	  
vastdag.	  	  
17	  Ibidem,	  11	  maart	  1579,	  f.	  189.	  
18	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  p.	  27.	  
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langer	  als	  drager	  van	  de	  gemeenschap	  van	  burgers.19	  Een	  duidelijker	  scheiding	  ontstond	  tussen	  

stedelijke	  samenleving	  en	  godsdienst.	  Dat	  maakte	  de	  behoefte	  groot	  aan	  een	  nieuwe	  stedelijke	  

identiteit,	  een	  nieuw	  ‘verhaal’.	  Andere	  middelen	  waren	  nodig	  om	  eenheid	  te	  creëren	  en	  de	  

autoriteit	  van	  de	  stadsregering	  te	  legitimeren:	  stedelijke	  symbolen	  en	  rituelen	  namen	  deze	  plek	  

in.20	  De	  eerste	  duidelijke	  poging	  van	  de	  Amsterdamse	  bestuurselite	  om	  een	  nieuwe,	  

gezamenlijke	  identiteit	  te	  bekrachtigen	  was	  via	  de	  feestelijke	  intocht	  van	  Oranje	  in	  1580,	  zijn	  

eerste	  bezoek	  aan	  de	  stad	  na	  de	  Alteratie.	  

	  

Stedelijke representatie na de Alteratie. De Blijde Inkomst van Oranje (1580) 

	  

De	  driedaagse	  viering	  van	  Oranjes	  komst	  stond	  in	  het	  teken	  van	  de	  wederopbouw.21	  De	  

organisatoren	  van	  de	  intocht,	  de	  rederijkers,	  zetten	  Amsterdam	  neer	  als	  zelfbewuste	  stad,	  die	  

weer	  op	  de	  juiste	  koers	  lag	  wat	  betreft	  handel	  en	  politieke	  signatuur.	  Zij	  toonden	  zich	  

schatplichtig	  aan	  Willem	  van	  Oranje,	  die	  zij	  inhaalden	  als	  verlosser	  van	  de	  stad	  en	  van	  het	  

vaderland.	  De	  twee	  hoofdthema’s,	  oorlog	  en	  handel,	  waren	  zichtbaar	  in	  de	  vloot	  waarmee	  Oranje	  

de	  stad	  werd	  ingehaald.	  De	  drie	  grootste	  schepen	  waren	  uitgerust	  als	  oorlogsschepen	  en	  

beschilderd	  met	  helmen	  en	  schilden.22	  Zij	  werden	  vergezeld	  door	  zes	  rijk	  versierde	  jachten	  en	  

drie	  boten	  die	  als	  koopvaardijschepen	  waren	  opgetuigd.23	  	  

Ook	  in	  de	  andere	  feestelijkheden	  kwamen	  verwijzingen	  terug	  naar	  de	  wederopbouw	  van	  

de	  handel.	  Nadat	  Oranje	  en	  zijn	  gevolg	  onder	  de	  Nieuwe	  Brug	  door	  naar	  het	  Damrak	  waren	  

gevaren,	  ontmoetten	  zij	  daar	  een	  houten	  walvis,	  symbool	  van	  de	  wederopstanding,	  met	  de	  god	  

van	  de	  zee,	  Neptunus,	  op	  zijn	  rug.	  Daar	  zag	  Oranje	  ook	  een	  allegorische	  voorstelling	  van	  de	  

stadsmaagd,	  in	  een	  ‘thuys	  van	  neringhe’,	  omringd	  door	  de	  verschillende	  goederen	  uit	  het	  

Oostzeegebied.24	  De	  schutters	  en	  de	  soldaten	  van	  de	  twee	  burgervendels,	  die	  symbool	  stonden	  

voor	  stedelijke	  autonomie,	  namen	  prominente	  plaatsen	  in	  tijdens	  de	  intocht.	  De	  burgervendels	  

stonden	  op	  de	  Nieuwe	  Brug	  en	  de	  Oude	  Brug,	  terwijl	  de	  schutters	  stonden	  opgesteld	  langs	  het	  

Damrak.	  Nadat	  Willem	  van	  Oranje	  voet	  aan	  wal	  had	  gezet,	  begaven	  zij	  zich	  naar	  de	  Plaetse,	  waar	  

ze	  defileerden.	  

De	  invloed	  van	  de	  voormalige	  ballingen	  op	  de	  feestelijkheden	  was	  duidelijk	  zichtbaar	  in	  

het	  hoogtepunt	  van	  het	  bezoek	  op	  zaterdagavond:	  een	  schijngevecht	  tussen	  het	  ‘huis	  van	  Oranje’	  

                                                 
19	  Spaans,	  Haarlem	  na	  de	  Reformatie,	  227.	  
20	  Frijhoff,	  'Religious	  toleration'	  31.	  
21	  De	  inkomst	  is	  beschreven	  in	  het	  pamflet	  Incomste	  van	  den	  doorluchtighen	  Vorst	  (…)	  den	  Prince	  van	  Orangien	  binnen	  
der	  vermaerde	  coopstadt	  van	  Amsterdam	  (1580),	  Knuttel	  530.	  	  
21	  Roodenburg,	  Onder	  censuur,	  p.	  69.	  Meer	  details	  geeft	  Breen,	  'Het	  eerste	  bezoek	  van	  Willem	  I'.	  Zie	  ook:	  Arnade,	  
Beggars,	  iconoclasts,	  295-‐298;	  Delen,	  Hof	  en	  hofcultuur,	  280-‐281,	  284-‐285;	  Moes,	  'De	  blijde	  inkomst'.	  
22	  Breen,	  'Het	  eerste	  bezoek	  van	  Willem	  I',	  69.	  
23	  Ibidem,	  70.	  
24	  Incomste	  van	  den	  doorluchtighen	  Vorst,	  Knuttel	  530	  (geen	  paginering).	  	  
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en	  ‘het	  huis	  van	  Alva’.	  De	  twee	  huizen,	  die	  waren	  nagemaakt	  op	  de	  Papenbrug,	  beschoten	  elkaar	  

zeker	  een	  uur	  lang.	  Uiteindelijk	  ging	  het	  huis	  van	  Alva	  in	  vlammen	  op.	  Op	  de	  twee	  gebouwen	  

waren	  verschillende	  rederijkersverzen	  geplakt.	  Het	  refrein	  dat	  aan	  het	  huis	  van	  de	  prins	  hing,	  

roemde	  diens	  overwinning	  op	  de	  ‘beestelicke	  spinnen’	  van	  Alva,	  en	  stelde	  de	  Spanjaarden	  gelijk	  

met	  de	  hoer	  van	  Babylon.	  Amsterdam,	  ‘sterck	  huys	  van	  Neptunus’	  kon	  nu	  dankzij	  de	  prins	  weer	  

in	  eendracht	  en	  vrede	  leven;	  het	  zevenkoppig	  beest	  was	  verslagen.	  Maar,	  zo	  waarschuwde	  het	  

vers	  ook,	  kwaad	  mocht	  niet	  zomaar	  met	  kwaad	  worden	  vergolden,	  alleen	  in	  uiterste	  nood.	  Deze	  

boodschap	  van	  verzoening	  doet	  denken	  aan	  die	  van	  Reael	  in	  zijn	  Balaeden,	  gemaect	  op	  de	  

Satisfactie	  van	  Amsterdam.	  Daarin	  roept	  een	  Vreemdeling	  de	  Amsterdamse	  burgers	  op	  geen	  

wraak	  te	  nemen	  en	  het	  verleden	  te	  vergeten.	  	  

Dat	  Reael	  betrokken	  was	  bij	  de	  Inkomst,	  ligt	  voor	  de	  hand:	  hij	  was	  prominent	  lid	  van	  de	  

heropgerichte	  kamer.	  Niet	  alleen	  in	  de	  stadsregering,	  ook	  in	  de	  rederijkerskamer	  domineerden	  

de	  Oude	  Geuzen.	  De	  overlap	  tussen	  de	  regenten	  en	  de	  rederijkers	  maakten	  dat	  de	  Oude	  Geuzen	  

een	  stempel	  konden	  drukken	  op	  de	  Inkomst	  en	  dus	  op	  de	  nieuw	  te	  vormen	  identiteit	  van	  de	  

stad.25	  Het	  is	  dan	  ook	  goed	  mogelijk	  dat	  Reael	  de	  auteur	  was	  van	  een	  of	  meer	  van	  de	  drie	  

refreinen.	  Ook	  het	  refrein	  dat	  aan	  het	  huis	  van	  Alva	  hing,	  deed	  sterk	  denken	  aan	  eerder	  werk	  van	  

Reael.	  In	  dat	  vers	  werd	  gerefereerd	  aan	  de	  ballingenachtergrond	  van	  een	  groot	  deel	  van	  de	  

stadsregering	  en	  aan	  de	  vervolging	  van	  hun	  geloofsgenoten	  door	  Alva.26	  De	  tirannie	  van	  Alva	  

had	  ervoor	  gezorgd,	  zo	  luidde	  de	  stokregel	  die	  de	  kern	  van	  het	  vers	  verwoordde:	  ‘datter	  veel	  

verliepen	  uut	  grooter	  vreese’.	  De	  auteur	  van	  het	  refrein	  verwees	  naar	  de	  ellende	  die	  de	  

achtergebleven	  Amsterdammers	  al	  die	  jaren	  hadden	  moeten	  doorstaan.	  Ook	  hekelde	  hij	  het	  

pardon	  van	  Alva,	  een	  ander	  bekend	  propagandathema	  waartegen	  Reael	  zich	  in	  een	  geuzenlied	  

keerde.27	  Door	  het	  pardon	  eindigden	  velen	  alsnog	  aan	  de	  galg,	  in	  het	  vuur	  of	  met	  hun	  hoofd	  op	  

een	  staak,	  aldus	  het	  vers.28	  

	   De	  verwijzingen	  naar	  de	  ballingenachtergrond	  en	  de	  Amsterdamse	  handel	  dienden	  

mogelijk	  om	  Willem	  van	  Oranje	  gunstig	  te	  stemmen.	  Stadsregeringen	  grepen	  inkomsten	  aan	  om	  

de	  eigen	  ambities	  naar	  voren	  te	  brengen.29	  De	  burgemeesters	  waren	  in	  deze	  periode	  in	  

onderhandeling	  met	  de	  Staten	  van	  Holland	  over	  de	  opheffing	  van	  de	  Satisfactie.	  Het	  

stadsbestuur	  hield	  stevig	  vast	  aan	  twee	  gunstige	  bepalingen	  in	  de	  Satisfactie:	  de	  instandhouding	  

van	  burgervendels,	  betaald	  door	  de	  Staten,	  en	  de	  uitsluiting	  van	  het	  bijdragen	  aan	  de	  

oorlogsschulden.30	  De	  Staten	  van	  Holland	  wilden	  op	  deze	  punten	  niet	  toegeven,	  en	  de	  

onderhandelingen	  verliepen	  dan	  ook	  moeizaam.	  Willem	  van	  Oranjes	  bezoek	  diende	  mede	  om	  

                                                 
25	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  109.	  
26	  O	  Amsterdam	  moordadich,	  Hs	  Reael,	  f.	  13v:	  ‘Es	  uwen	  crop	  nog	  niet	  vol	  van	  weduwen	  en	  weezen?’.	  
27	  Van	  de	  gene	  die	  pardon	  gehaelt	  hebben,	  Geuzenliedboek,	  ed.	  Kuiper,	  liednr.	  43.	  
28	  Incomste	  van	  den	  doorluchtighen	  Vorst,	  Knuttel	  530.	  	  
29	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  31-‐32.	  	  
30	  Hell,	  'De	  Oude	  Geuzen',	  261.	  Zie	  ook:	  Coops,	  Opheffing	  der	  Satisfactie.	  
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deze	  kwestie	  te	  bespreken.	  De	  verwijzingen	  naar	  de	  lange	  lijdensweg	  van	  zowel	  de	  ballingen	  als	  

de	  achtergeblevenen	  konden	  Oranje	  ervan	  overtuigen	  dat	  Amsterdam	  zijn	  uitzonderingspositie	  

had	  verdiend.	  Onduidelijk	  blijft	  in	  hoeverre	  deze	  strategie	  effect	  had.	  Wel	  had	  de	  prins	  na	  zijn	  

bezoek	  meer	  oog	  voor	  het	  Amsterdamse	  standpunt	  dan	  daarvoor.31	  

	   Een	  ander	  vraagstuk	  dat	  speelde,	  de	  soevereiniteitskwestie,	  is	  ook	  te	  herleiden	  naar	  de	  

feestelijkheden.	  Oranje	  was	  in	  de	  periode	  van	  zijn	  bezoek	  in	  onderhandelingen	  met	  de	  Staten	  

over	  het	  toekennen	  van	  de	  soevereiniteit	  door	  de	  opstandige	  gebieden	  aan	  de	  hertog	  van	  Anjou.	  

Amsterdam	  gaf	  echter	  de	  voorkeur	  aan	  Oranje	  als	  vorst,	  en	  verzette	  zich	  tegen	  de	  benoeming	  

van	  de	  broer	  van	  de	  Franse	  koning.32	  In	  een	  luisterrijk	  schouwspel	  van	  de	  in	  1578	  heropgerichte	  

rederijkerskamer	  De	  Eglentier	  kreeg	  Oranje	  op	  zaterdagavond	  de	  keizerlijke	  waardigheid	  

toegedicht.	  Op	  de	  vismarkt	  hadden	  de	  rederijkers	  een	  stellage	  gebouwd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  

kroon.	  Aan	  de	  punten	  waren	  sinaasappelen	  bevestigd,	  symbool	  voor	  Oranje.	  Ernaast	  stonden	  

twee	  standaarden	  met	  het	  fluwelen	  blazoen	  van	  de	  rederijkerskamer,	  met	  een	  drietal	  verzen	  in	  

het	  midden.	  Het	  middelste	  vers	  was	  een	  advies	  van	  Amsterdam	  aan	  de	  prins.	  Hierin	  bood	  de	  stad	  

Oranje,	  als	  verlosser	  van	  de	  stad,	  een	  ‘rancke	  met	  laurier’	  aan.	  De	  lauwerkrans	  was	  van	  oudsher	  

een	  zegekrans	  die	  aan	  veldheren	  werd	  geschonken	  na	  een	  militaire	  overwinning,	  maar	  de	  krans	  

heeft	  ook	  een	  keizerlijke	  associatie.	  In	  het	  tweede	  vers,	  waarin	  Oranje	  welkom	  werd	  geheten,	  

werd	  gerefereerd	  aan	  de	  ‘keizerlijke’	  kwaliteiten	  van	  de	  prins.33	  De	  magistraat	  zag	  overigens	  in	  

dat	  zijn	  verzet	  tegen	  Anjou	  weinig	  zin	  had	  en	  besloot	  dat	  hij	  zich,	  mocht	  Oranje	  de	  soevereiniteit	  

weigeren,	  zou	  neerleggen	  bij	  het	  meerderheidsbesluit	  van	  de	  Staten	  van	  Holland.34	  

	   Het	  inhalen	  van	  Oranje	  als	  vorst	  had	  grote	  symbolische	  waarde:	  inkomsten	  waren	  

normaliter	  voorbehouden	  aan	  ‘echte’	  prinsen	  en	  vorsten.	  Net	  als	  bij	  de	  intochten	  van	  Oranje	  in	  

1577	  in	  Brussel	  en	  Gent	  benadrukte	  de	  Amsterdamse	  Inkomst	  de	  vorstelijke	  kwaliteiten	  van	  

Oranje	  als	  beschermheer	  van	  stedelijke	  en	  gewestelijke	  privileges.	  Daarmee	  borduurden	  de	  

organisatoren	  voort	  op	  de	  opstandelingenpropaganda	  rond	  Oranje,	  inclusief	  de	  tegenstelling	  

met	  tiran	  Alva.35	  Tegelijkertijd	  zetten	  de	  Amsterdammers	  met	  de	  intocht	  de	  eerste	  stap	  in	  het	  

wegpoetsen	  van	  de	  periode	  1567-‐1578	  en	  in	  het	  creëren	  van	  een	  nieuw	  imago:	  dat	  van	  een	  

bloeiende	  handelsstad	  die	  zich	  weliswaar	  trouw	  aan	  de	  kant	  van	  Oranje,	  de	  Staten	  en	  de	  

Opstand	  schaarde,	  maar	  die	  ook	  haar	  onafhankelijkheid	  benadrukte.	  

	   	  

                                                 
31	  Breen,	  'Het	  eerste	  bezoek	  van	  Willem	  I',	  78.	  
32	  Kernkamp,	  De	  houding	  van	  Amsterdam	  inzake	  de	  aanbieding	  van	  de	  grafelijkheid.	  
33	  Incomste	  van	  den	  doorluchtighen	  Vorst,	  Knuttel	  530.	  Oranje	  was	  een	  vorst	  ‘diens	  wijsheyt	  een	  Keyserijc	  meriteert’,	  
en	  daarenboven	  ‘van	  Keyserlicken	  stam	  gedescendeert’	  
34	  Breen,	  'Het	  eerste	  bezoek	  van	  Willem	  I',	  77-‐78.	  
35	  Arnade,	  Beggars,	  iconoclasts,	  296-‐297.	  
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Publiek debat: continuïteit en verschillen 

	  

Niet	  alleen	  in	  het	  gebruik	  van	  stedelijke	  rituelen	  was	  sprake	  van	  een	  zekere	  continuïteit:	  ook	  in	  

hun	  pogingen	  het	  publieke	  debat	  te	  beheersen	  bestonden	  veel	  overeenkomsten	  tussen	  de	  

nieuwe	  en	  de	  voormalige	  machthebbers.	  Na	  de	  machtswisseling	  in	  1578	  bleef	  de	  nadruk	  liggen	  

op	  het	  buitenhouden	  van	  ongewenste	  meningen	  en	  nieuws.	  Daarbij	  volgden	  de	  stadsbestuurders	  

het	  Hof	  van	  Holland.	  Het	  censuurplakkaat	  dat	  Willem	  van	  Oranje	  in	  1578	  instelde,	  was	  

inhoudelijk	  vrijwel	  compleet	  gelijk	  aan	  de	  plakkaten	  van	  de	  Habsburgse	  vorsten.36	  Ook	  het	  

antirederijkersplakaat	  van	  1560,	  bedoeld	  om	  de	  verspreiding	  van	  het	  reformatorische	  

gedachtegoed	  door	  de	  rederijkers	  te	  stoppen,	  werd	  afgestoft.	  Het	  zou	  de	  hoeksteen	  worden	  van	  

de	  anti-‐theaterlobby	  van	  de	  strenge	  calvinisten.37	  	  

De	  maatregelen	  spitsten	  zich	  net	  als	  in	  de	  voorgaande	  periode	  toe	  op	  communicatie	  met	  

de	  vijand.	  De	  parallellen	  met	  de	  periode	  ervoor,	  toen	  het	  buitenhouden	  van	  de	  gereformeerde	  

ballingen	  een	  kerntaak	  was	  van	  de	  katholieke	  stadsregering,	  zijn	  opvallend.	  Zo	  was	  het	  

verboden	  te	  corresponderen	  met	  personen	  in	  vijandige	  steden.38	  De	  autoriteiten	  vreesden	  de	  

invloed	  van	  de	  voormalige	  katholieke	  inwoners	  onder	  de	  stadsbevolking	  die	  de	  stad	  waren	  

uitgevlucht	  of	  verbannen.	  Enkele	  personen,	  onder	  wie	  de	  twee	  kapiteins	  van	  de	  burgervendels,	  

Wolfert	  Michielsz	  en	  Wouter	  Burchmans,	  maar	  ook	  voormalig	  schout	  en	  burgemeester	  Pieter	  

Pietersz,	  hadden	  zich	  aangesloten	  bij	  het	  Spaanse	  leger.39	  Dat	  de	  vrees	  van	  de	  burgemeesters	  

terecht	  was,	  blijkt	  uit	  het	  verhoor	  van	  Anna	  Jansdr	  in	  het	  najaar	  van	  1578.	  Zij	  was	  door	  een	  

zekere	  Frans	  Vonck	  overgehaald	  om	  zich	  te	  voegen	  bij	  het	  Spaanse	  leger,	  in	  welke	  hoedanigheid	  

is	  onduidelijk.	  Frans	  Vonck	  was	  twee	  maanden	  daarvoor	  op	  verzoek	  van	  Wouter	  Burchmans,	  op	  

dat	  moment	  luitenant	  van	  een	  vendel	  dat	  in	  Leuven	  was	  gelegerd,	  naar	  Amsterdam	  vertrokken.	  

Daar	  had	  Vonck	  Anna	  ontboden.	  Zij	  trok	  vervolgens	  met	  Vonck	  en	  een	  aantal	  andere	  katholieke	  

uitgewekenen,	  ook	  uit	  Amsterdam,	  richting	  Maastricht,	  waar	  ze	  gevangen	  werden	  genomen.	  

Anna	  en	  een	  paar	  anderen	  werden	  vrijgelaten	  met	  als	  doel	  losgeld	  te	  verwerven	  voor	  Vonck	  en	  

de	  rest.	  Dat	  lukte	  niet,	  en	  ze	  keerde	  terug	  naar	  Amsterdam,	  waar	  ze	  gevangen	  werd	  genomen.40	  	  	  	  

Ook	  andere	  katholieke	  ballingen	  vormden	  in	  de	  ogen	  van	  de	  stadsregering	  een	  mogelijk	  

gevaar.	  Een	  aantal	  vooraanstaande	  leden	  van	  de	  voormalige	  katholieke	  oligarchie	  had	  zich	  in	  

Haarlem	  gevestigd.	  Anderen	  streken	  neer	  in	  de	  ‘Staatse’	  steden	  Leiden,	  Alkmaar	  en	  Den	  Haag	  of	  

                                                 
36	  Van	  Nierop,	  'Censorship,	  illicit	  printing'.	  
37	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  220-‐221.	  
38	  Keurboek	  G,	  11	  maart	  1579,	  f.	  189v.	  
39	  Ibidem,	  28	  oktober	  1578,	  f.	  174v-‐175v;	  17	  februari	  1579,	  f.	  184-‐185,	  5	  mei	  1579,	  f.	  194-‐194v.	  
40	  Justitieboek	  569,	  f.	  3-‐3v,	  Confessieboek	  275,	  f.	  17v-‐18v.	  Twee	  andere	  Amsterdammers	  besloten	  in	  een	  dronken	  bui	  
dienst	  te	  nemen	  in	  het	  Spaanse	  leger,	  kregen	  halverwege	  spijt	  en	  keerden	  terug	  naar	  de	  stad,	  waar	  de	  schout	  ze	  
gevangennam:	  Pieter	  Jansz	  Molenaer,	  Justieboek	  569,	  f.	  3v-‐4;	  Thijmen	  Claesz,	  ibidem,	  f.	  6-‐6v.	  	  
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in	  de	  aan	  Spanje	  loyale	  steden	  Amersfoort	  en	  Groningen.41	  De	  ballingen	  gingen	  ervan	  uit	  dat	  de	  

situatie	  tijdelijk	  was	  en	  dat	  zij	  uiteindelijk	  weer	  naar	  Amsterdamse	  konden	  terugkeren.	  De	  angst	  

was	  groot	  dat	  deze	  ballingen	  hun	  contacten	  in	  Amsterdam	  zouden	  gebruiken	  om	  de	  stad	  weer	  

aan	  Spaanse	  zijde	  te	  krijgen.	  Om	  die	  reden	  zette	  de	  stadsregering	  tijdens	  het	  beleg	  van	  

Antwerpen	  in	  1585	  nog	  een	  groot	  aantal	  katholieken	  de	  stad	  uit.42	  	  

Ondanks	  de	  vele	  overeenkomsten	  was	  er	  wel	  degelijk	  meer	  veranderd	  dan	  alleen	  de	  

religieuze	  signatuur.	  Op	  het	  eerste	  gezicht	  bleven	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  stadsregeerders	  

grotendeels	  hetzelfde:	  uitingen	  die	  tot	  oproer	  konden	  leiden	  moesten	  worden	  gestopt.43	  Maar	  

van	  echte	  censuur	  was	  nauwelijks	  sprake,	  niet	  zozeer	  door	  gebrek	  aan	  bereidheid	  het	  beleid	  uit	  

te	  voeren,	  alswel	  door	  praktische	  beperkingen.44	  Mede	  hierdoor	  ontwikkelde	  Amsterdam	  zich	  in	  

de	  jaren	  na	  de	  Alteratie	  tot	  een	  culturele	  vrijhaven.	  De	  stad	  werd	  het	  epicentrum	  van	  de	  

boekdrukkunst	  van	  Holland	  en	  Zeeland.45	  Door	  de	  explosieve	  groei	  van	  de	  handel	  nam	  het	  

belang	  van	  Amsterdam	  als	  centrum	  van	  informatievoorziening	  verder	  toe.	  Juist	  de	  grote	  

hoeveelheid	  informatie	  die	  circuleerde	  en	  de	  goede	  kwaliteit	  ervan	  speelden	  een	  belangrijke	  rol	  

in	  het	  succes	  van	  Amsterdam	  als	  handelsstad	  na	  1585.46	  	  

In	  1582	  ging	  Dirck	  Volckertsz	  Coornhert,	  de	  befaamde	  humanist	  en	  auteur	  die	  nauw	  

gelieerd	  was	  aan	  de	  Amsterdamse	  rederijkerskamer	  De	  Eglentier,	  zelfs	  zover	  dat	  hij	  

gewetensvrijheid	  gelijkstelde	  aan	  de	  vrijheid	  van	  opinie	  en	  van	  drukpers.	  Het	  verbieden	  van	  de	  

vrijheid	  van	  opinie	  stond	  gelijk	  aan	  tirannie,	  aldus	  Coornhert.	  Kortom,	  persvrijheid	  diende	  te	  

volgen	  uit	  religievrijheid.	  47	  Hij	  ging	  met	  deze	  stellingname	  overigens	  voor	  velen	  te	  ver,	  onder	  

wie	  de	  predikanten	  tegen	  wie	  het	  traktaat	  was	  gericht.	  Zij	  hielden	  de	  traditionele	  opvatting	  in	  

ere	  dat	  het	  openlijk	  naast	  elkaar	  bestaan	  van	  verschillende	  meningen	  juist	  afbreuk	  deed	  aan	  de	  

eenheid	  omdat	  hierdoor	  verschillende	  partijen	  ontstonden.48	  Het	  feit	  dat	  dit	  dispuut	  openlijk	  

werd	  uitgevochten	  in	  pamfletten,	  zegt	  echter	  al	  dat	  de	  werkelijkheid	  de	  predikanten	  had	  

ingehaald.	  

Coornhert	  had	  veel	  invloed	  op	  de	  Amsterdamse	  kamer	  De	  Eglentier.	  De	  kamer	  

ontwikkelde	  relatief	  snel	  een	  humanistische	  opvatting	  van	  retorica	  en	  zag	  een	  belangrijke	  rol	  

voor	  zichzelf	  zag	  als	  bewaker	  van	  een	  eendrachtige	  stedelijke	  samenleving.	  Coornherts	  

opvatting	  dat	  retorica	  het	  fundament	  van	  waarheid	  en	  daardoor	  van	  een	  vredige	  samenleving	  

                                                 
41	  Dudok	  van	  Heel,	  Van	  Amsterdamse	  burgers	  1,	  87-‐89.	  
42	  Dudok	  van	  Heel,	  'Waar	  waren	  de	  Amsterdamse	  katholieken',	  36-‐41.	  
43	  Zo	  bestraften	  de	  Heren	  van	  het	  Gerecht	  in	  juli	  1579	  een	  zekere	  Jan	  Pietersz	  van	  Neck,	  die	  opruiende	  woorden	  had	  
gesproken	  over	  de	  stadsregering.	  Zijn	  straf	  was	  overigens	  relatief	  licht:	  hij	  moest	  om	  vergiffenis	  smeken	  achter	  
gesloten	  deuren	  en	  werd	  verbannen	  voor	  een	  half	  jaar.	  Justitieboek	  269,	  f.	  9-‐9v.	  
44	  Groenveld,	  'The	  Mecca	  of	  authors?'.	  
45	  Spies,	  'Kunsten	  en	  wetenschappen	  op	  de	  troon',	  299.	  
46	  Lesger,	  Handel	  in	  Amsterdam.	  
47	  Coornhert,	  Remonstrance	  of	  vertooch	  by	  die	  van	  Leyden	  (…)(1582),	  Knuttel	  621,	  8-‐9,14-‐15.	  Hierover:	  Van	  Gelderen,	  
The	  political	  thought,	  62-‐68,	  236-‐238.	  Marianne	  Roobol	  zet	  echter	  vraagtekens	  bij	  de	  mate	  waarin	  Coornhert	  
daadwerkelijk	  religieuze	  tolerantie	  en	  godsdienstvrijheid	  voorstond:	  Roobol,	  Disputation	  by	  decree,	  hoofdstuk	  3.	  
48	  Antwoorde	  der	  dienaren	  des	  Woordts	  (1582),	  Knuttel	  622,	  D4r.	  
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vormt,	  vond	  weerklank	  bij	  de	  leden	  van	  de	  Amsterdamse	  kamer.	  Retorica	  diende	  volgens	  dit	  

uitgangspunt	  eendracht,	  harmonie	  en	  solidariteit	  te	  bewerkstellingen.	  Humanistische	  

technieken	  werden	  gebruikt	  om	  verspreiding	  van	  deze	  ideeën	  onder	  burgers	  te	  bevorderen.49	  

Dat	  de	  kamer	  deze	  ideeën	  redelijk	  vroeg	  oppikte,	  blijkt	  uit	  een	  refrein	  dat	  Egbert	  Meynertsz,	  de	  

toenmalige	  factor	  van	  De	  Eglentier,	  schreef	  voor	  het	  uitbreken	  van	  de	  Opstand.50	  Zo	  vrijzinnig	  

waren	  de	  opvattingen	  van	  de	  kamer,	  dat	  het	  Amsterdamse	  lid	  Roemer	  Visscher	  in	  een	  refrein	  

Momus,	  god	  van	  de	  valse	  kritiek,	  positief	  beschreef	  als	  de	  waarheid.	  In	  het	  refrein	  wees	  Momus	  

retorica	  aan	  als	  zijn	  vertegenwoordiger	  op	  aarde.51	  De	  Eglentier	  zelf	  was	  een	  praktijkvoorbeeld	  

van	  religieuze	  tolerantie:	  zowel	  katholieke	  als	  strengcalvinistische	  mannen	  konden	  lid	  worden.	  

Spiegel	  was	  bijvoorbeeld	  katholiek.52	  	  

De	  tolerante	  samenleving	  die	  uiteindelijk	  zou	  ontstaan	  in	  Amsterdam	  is	  door	  velen	  

geroemd.	  Tolerantie	  was	  echter	  zeker	  niet	  bewust	  het	  streven	  van	  de	  politieke	  en	  religieuze	  

autoriteiten.	  Binnen	  de	  stedelijke	  gemeenschap	  ontstond	  in	  de	  jaren	  na	  de	  Alteratie	  een	  nieuwe	  

strijd	  tussen	  gematigde	  en	  felle	  calvinisten.	  Zij	  waren	  het	  wezenlijk	  oneens	  over	  de	  

wenselijkheid	  van	  religieuze	  tolerantie.	  De	  strikte	  calvinisten	  hadden	  strenge	  opvattingen	  over	  

de	  inrichting	  van	  de	  christelijke	  gemeenschap.	  Deze	  weerhielden	  de	  gereformeerde	  kerk	  ervan	  

uiteindelijk	  een	  ‘publieke’	  kerk	  te	  worden.	  Meer	  gematigde	  gereformeerden	  zagen	  geen	  

problemen	  in	  een	  multiconfessionele	  samenleving.	  De	  spanning	  tussen	  deze	  twee	  groepen	  zou	  in	  

de	  jaren	  1617-‐1618	  bijna	  leiden	  tot	  een	  burgeroorlog.	  In	  de	  praktijk	  zagen	  velen	  echter	  in	  dat	  

religieuze	  pluriformiteit	  een	  permanent	  kenmerk	  zou	  blijven	  van	  de	  samenleving.53	  	  

De	  vroege	  Opstand	  werd	  al	  snel	  gebruikt	  als	  voorbeeld	  waaruit	  lessen	  moesten	  worden	  

getrokken.	  Zo	  riep	  Cornelis	  Pietersz	  Hooft,	  na	  de	  Alteratie	  een	  aantal	  keer	  burgemeester	  en	  

vroedschapslid,	  in	  1584	  in	  een	  redevoering	  op	  de	  gemeente	  te	  raadplegen	  betreffende	  de	  

aanbieding	  van	  de	  grafelijkheid	  aan	  Willem	  van	  Oranje.	  Ingaan	  tegen	  de	  wensen	  van	  de	  

gemeente	  zou	  de	  regering	  ernstig	  kunnen	  schaden,	  aldus	  Hooft.	  Dat	  had	  Alva	  eerder	  aan	  den	  

lijve	  ondervonden.	  Het	  inperken	  van	  tolerantie	  zou	  betekenen	  dat	  de	  Republiek	  de	  ene	  tirannie	  

zou	  inruilen	  voor	  de	  andere.54	  Hooft	  sprak	  overigens	  niet	  namens	  het	  gehele	  stadsbestuur:	  hij	  

was	  een	  representant	  van	  de	  vrijzinnige	  stroming.	  Maar	  het	  voorbeeld	  laat	  zien	  dat	  een	  cultuur	  

ontstond	  waarin	  de	  rol	  van	  de	  bevolking	  tijdens	  de	  Opstand	  werd	  opgehemeld;	  een	  ontwikkeling	  

die	  hoorde	  bij	  het	  ontstaan	  van	  een	  krachtige	  herinneringscultuur	  van	  de	  Opstand.55	  De	  basis	  

                                                 
49	  Van	  Dixhoorn,	  Lustige	  geesten,	  277;	  Spies,	  'Rhetoric	  and	  civic	  harmony',	  71-‐71.	  
50	  Zie	  Hoofdstuk	  1,	  p.	  34.	  
51	  Spies,	  'Rhetoric	  and	  civic	  harmony',	  67-‐68.	  
52	  Spies,	  'Kunsten	  en	  wetenschappen	  op	  de	  troon',	  301,	  305.	  
53	  Mout,	  Limits	  and	  debates,	  41-‐45.	  
54	  Hooft,	  Memoriën	  en	  adviezen,	  8-‐9.	  Uiteindelijk	  werd	  besloten	  alleen	  de	  ‘notabelste’	  burgers	  om	  hun	  mening	  te	  
vragen.	  
55	  Over	  het	  herinneringsproject	  van	  prof.	  dr.	  Judith	  Pollmann,	  zie	  Inleiding,	  p.	  18.	  
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voor	  deze	  cultuur	  waarin	  de	  bevolking,	  een	  breder	  publiek,	  een	  hoofdrol	  opeiste,	  was	  in	  de	  

periode	  ervoor	  gelegd.




