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Conclusies	  
	  
Na	  de	  omwenteling	  van	  Amsterdam	  in	  mei	  1578	  ging	  Laurens	  Jacobsz	  Reael,	  een	  van	  de	  

hoofdrolspelers	  in	  dit	  boek,	  door	  met	  het	  schrijven	  van	  liederen.	  Maar	  terwijl	  hij	  in	  de	  periode	  

ervoor	  met	  zijn	  felle	  geuzenliederen	  een	  belangrijke	  bijdrage	  had	  geleverd	  aan	  het	  publieke	  

debat	  in	  en	  over	  Amsterdam,	  waren	  zijn	  liedjes	  van	  na	  de	  Alteratie	  aanzienlijk	  minder	  actueel.	  

Het	  merendeel	  van	  zijn	  nieuwe	  verzen	  behoorde	  tot	  de	  rederijkerspoëzie	  en	  was	  stichtelijk	  van	  

aard.	  Slechts	  drie	  liederen	  schreef	  hij	  nog	  over	  de	  recente	  gebeurtenissen,	  waarvan	  twee	  naar	  

aanleiding	  van	  de	  inname	  van	  Steenwijk	  door	  het	  Staatse	  leger	  (23	  februari	  1581).1	  In	  1585	  

componeerde	  hij	  een	  lied	  waarin	  hij	  bad	  om	  verlossing	  van	  de	  Spanjaarden,	  die	  onder	  leiding	  

van	  de	  prins	  van	  Parma	  vele	  successen	  behaalden	  in	  Vlaanderen	  en	  Brabant.2	  Geen	  van	  deze	  

liederen	  is	  opgenomen	  in	  de	  overgeleverde	  geuzenliedboeken.	  Met	  uitzondering	  van	  het	  eerste	  

lied	  over	  Steenwijk,	  waarin	  Reael	  de	  Spaansgezinden	  beschreef	  als	  ‘pertydige,	  wraeckgierige,	  

fenynige	  beesten’,	  waren	  deze	  liederen	  veel	  milder	  van	  toon	  dan	  zijn	  vroege	  geuzenliedjes.	  

Hoewel	  de	  oorlog	  in	  de	  Nederlanden	  nog	  in	  volle	  gang	  was,	  voelde	  Reael	  zich	  klaarblijkelijk	  niet	  

meer	  geroepen	  om	  met	  zijn	  liedkunst	  een	  bijdrage	  te	  leveren.	  Een	  mogelijke	  verklaring	  is	  dat	  

Reael	  zelf	  weinig	  meer	  had	  om	  voor	  te	  strijden.	  De	  protestantsgezinde	  elite	  waarvan	  hij	  deel	  

uitmaakte	  had	  de	  decennialange	  strijd	  met	  haar	  katholieke	  tegenhanger	  gewonnen	  en	  zat	  nu	  als	  

stadsregering	  stevig	  in	  het	  zadel.	  Reael	  kon	  zich	  de	  luxe	  veroorloven	  vooral	  bezig	  te	  zijn	  met	  het	  

uitdiepen	  van	  zijn	  godsdienstige	  beginselen.	  

De	  verschuiving	  in	  de	  thematiek	  van	  de	  liederen	  van	  Reael	  toont	  aan	  dat	  liedjes,	  net	  als	  

andere	  media,	  verschillende,	  vaak	  lokale	  doelen	  konden	  dienen.	  Uit	  deze	  studie	  is	  gebleken	  dat	  

personen	  en	  partijen	  welbewust	  kozen	  voor	  bepaalde	  media	  voor	  het	  overbrengen	  van	  een	  

specifieke	  boodschap	  aan	  een	  specifiek	  publiek.	  Tijdens	  de	  eerste	  tien	  jaar	  van	  de	  Nederlandse	  

Opstand	  gebruikten	  de	  strijdende	  partijen	  deze	  media	  in	  toenemende	  mate	  om	  een	  beroep	  te	  

doen	  op	  een	  algemeen	  publiek	  om	  hun	  conflicten	  te	  beslechten.	  Op	  grote	  schaal	  zetten	  de	  

partijen	  de	  beschikbare	  media	  naar	  hun	  hand	  om	  het	  publiek	  aan	  hun	  zijde	  te	  krijgen.	  Daardoor	  

kreeg	  het	  publieke	  debat	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  bepalen	  van	  de	  politieke	  agenda.	  Sterker	  nog,	  

dominantie	  en	  beheersing	  van	  het	  debat	  werden	  zelf	  inzet	  van	  de	  strijd.	  

Maar	  voorzichtigheid	  is	  geboden.	  Hoe	  verleidelijk	  het	  ook	  is	  om	  een	  lineaire	  lijn	  te	  zien	  

van	  een	  gesloten	  naar	  een	  open	  debat,	  de	  realiteit	  was	  dat	  de	  veranderingen	  plaatsvonden	  met	  

horten	  en	  stoten.	  De	  intensiteit	  van	  het	  publieke	  debat	  op	  een	  specifiek	  moment	  was	  afhankelijk	  

van	  een	  aantal	  veelal	  praktische	  en	  lokale	  factoren:	  welke	  media	  waren	  voorhanden,	  welk	  

publiek	  moest	  worden	  overtuigd?	  Van	  groot	  belang	  waren	  de	  machtsverhoudingen	  en	  daaruit	  

                                                 
1	  Refereyn	  gemaect	  opt	  ontset	  van	  Steenwijc,	  Hs	  Reael,	  f.	  26v-‐28v;	  Een	  liedeken	  opt	  ontset	  van	  Steenwijc,	  Hs	  Reael,	  f.	  29-‐
29v.	  
2	  Een	  nieu	  Liedeken	  op	  die	  voys	  Godt	  den	  vaeder	  woon	  ons	  by,	  Hs	  Reael,	  f.	  39v-‐40.	  
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voortvloeiend	  de	  mate	  waarin	  de	  partijen	  de	  infrastructuur	  voor	  media	  en	  communicatievormen	  

konden	  beheersen	  en	  zich	  mede	  daardoor	  de	  publieke	  en	  politieke	  ruimten	  konden	  toe-‐eigenen.	  

De	  veranderingen	  in	  het	  publieke	  debat	  zijn	  alleen	  goed	  op	  waarde	  te	  schatten	  als	  deze	  aspecten	  

in	  ogenschouw	  worden	  genomen.	  	  

Zo	  waren	  tijdens	  de	  troebelen	  (1566-‐1567),	  maar	  ook	  tijdens	  de	  gewapende	  strijd	  

(1572-‐1578),	  bepaalde	  voorwaarden	  aanwezig	  waardoor	  een	  open	  publiek	  debat	  kon	  ontstaan.	  

Tijdens	  de	  troebelen	  konden	  de	  gereformeerden	  door	  de	  veranderde	  machtsverhoudingen	  het	  

monopolie	  doorbreken	  van	  het	  stadsbestuur	  op	  het	  openbaar	  maken	  van	  politieke	  informatie.	  

Daardoor	  kreeg	  een	  groep	  ‘buitenstaanders’	  directe	  politieke	  inspraak.	  Na	  1572	  maakte	  de	  

onzekerheid	  over	  de	  oorlogssituatie	  dat	  de	  toestroom	  van	  geruchten	  niet	  meer	  was	  te	  stoppen.	  

Dit	  mondelinge	  nieuws	  wakkerde	  de	  tegenstellingen	  en	  discussies	  in	  de	  stad	  verder	  aan	  

waardoor	  een	  levendig	  debat	  kon	  plaatsvinden.	  In	  de	  tussenliggende	  periode	  (1567-‐1572)	  

vertoonde	  het	  debat	  geheel	  andere	  kenmerken.	  Toen	  beheerste	  het	  stadsbestuur	  op	  het	  eerste	  

gezicht	  wel	  de	  mediale	  infrastructuur,	  maar	  vonden	  de	  Amsterdammers	  manieren	  om	  aan	  de	  

propagandapogingen	  van	  de	  burgemeesters	  hun	  eigen	  draai	  te	  geven.	  

Toch	  is	  over	  deze	  eerste	  periode	  wel	  degelijk	  een	  verschuiving	  zichtbaar,	  vooral	  in	  de	  

mate	  waarin	  het	  publiek	  door	  beide	  partijen	  werd	  betrokken	  bij	  het	  conflict.	  De	  gereformeerden,	  

ballingen	  en	  opstandelingen,	  groepen	  die	  deels	  overlapten,	  hadden	  er	  concreet	  baat	  bij	  de	  

stadsbevolking	  te	  overtuigen	  van	  hun	  gelijk.	  Maar	  ook	  de	  burgemeesters	  zagen	  zich	  steeds	  meer	  

genoodzaakt	  via	  publieke	  communicatievormen	  de	  steun	  te	  zoeken	  van	  de	  stadsbevolking,	  zelfs	  

in	  perioden	  dat	  zij	  de	  macht	  stevig	  in	  handen	  hadden.	  Dat	  zij	  voortdurend	  een	  belangrijke	  rol	  

kregen	  toegedicht	  door	  de	  strijdende	  partijen	  zal	  zeker	  effect	  hebben	  gehad	  op	  het	  publiek.	  Het	  

eiste	  regelmatig	  zelf	  ook	  een	  stem	  op:	  zelfs	  tijdens	  de	  meeste	  repressieve	  regimes	  vonden	  de	  

Amsterdammers	  manieren	  om	  het	  debat	  te	  betreden.	  Media,	  publiek	  en	  politiek	  waren	  

onlosmakelijk	  met	  elkaar	  verbonden.	  	  

	  

Lokaal	  debat	  

	  

Hoe	  belangrijk	  de	  lokale	  aspecten	  waren	  voor	  de	  vorm	  en	  inhoud	  van	  het	  publieke	  debat	  blijkt	  

alleen	  al	  uit	  de	  strijd	  om	  beheersing	  van	  de	  communicatie-‐infrastructuur.	  De	  positie	  van	  de	  

partijen	  in	  de	  stedelijke	  infrastructuur	  was	  van	  doorslaggevend	  belang	  voor	  hun	  succes	  of	  juist	  

hun	  onvermogen	  het	  publieke	  debat	  te	  domineren.	  Deze	  posities	  bepaalden	  ook	  de	  mate	  waarin	  

de	  groepen	  zich,	  praktisch	  of	  symbolisch,	  het	  publieke	  domein	  konden	  toe-‐eigenen.	  De	  Boelen-‐

Heijnenmaagschap	  had	  van	  oudsher	  een	  belangrijke	  voorsprong	  op	  de	  katholieke	  magistraat	  

door	  haar	  sterke	  positie	  binnen	  het	  bredere	  interregionale	  nieuwsnetwerk.	  Tijdens	  de	  troebelen	  

konden	  de	  gereformeerden	  hun	  macht	  over	  de	  infrastructuur	  uitbreiden	  en	  zich	  uiterst	  
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zichtbaar	  in	  het	  publieke	  domein	  manifesteren.	  Een	  tijd	  lang	  werd	  de	  katholieke	  godsdienst	  

teruggedreven	  achter	  de	  muren	  van	  de	  kerken	  en	  kloosters,	  en	  domineerden	  de	  geuzen	  en	  

protestanten	  het	  straatbeeld.	  Op	  gezette	  momenten	  toonden	  zij,	  gesteund	  door	  een	  deel	  van	  de	  

stadsbevolking,	  hun	  macht	  door	  met	  behulp	  van	  oproer	  de	  symbolisch	  beladen	  plaatsen	  in	  de	  

stad	  in	  te	  nemen.	  

Ook	  nadat	  de	  hoofdrolspelers	  van	  de	  troebelen	  de	  stad	  uit	  waren	  gevlucht	  en	  als	  

ballingen	  over	  de	  grens	  verbleven,	  droegen	  zij	  bij	  aan	  het	  publieke	  debat.	  Ondanks	  de	  fysieke	  

afwezigheid	  van	  de	  ballingen	  bleef	  het	  publieke	  domein	  dus	  het	  strijdtoneel	  van	  de	  twee	  

oorspronkelijke	  tegenstanders.	  Tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  was	  het	  belang	  van	  de	  ballingen	  

vooral	  zichtbaar	  in	  de	  angst	  die	  de	  burgemeesters	  voor	  hen	  tentoonspreidden.	  In	  de	  periode	  

erna	  gebruikten	  de	  ballingen	  hun	  lokale	  netwerk	  bewust	  om	  hun	  voormalige	  stadsgenoten	  te	  

bereiken	  via	  propagandabrieven.	  De	  overgave	  van	  Amsterdam	  leek	  slechts	  een	  kwestie	  van	  tijd,	  

en	  dat	  spoorde	  de	  ballingen	  aan	  het	  debat	  nog	  actiever	  te	  beïnvloeden.	  De	  samenwerking	  tussen	  

ballingen	  en	  opstandelingen	  in	  de	  brieven-‐	  en	  liedjescampagnes	  laat	  zien	  hoe	  uitgekiend	  deze	  

mediastrategie	  was.	  	  

Traditie	  van	  verzet	  en	  de	  paradox	  van	  publieke	  kritiek	  

Binnen	  het	  publieke	  debat	  was	  sprake	  van	  een	  continue	  wisselwerking	  tussen	  de	  lokale	  en	  de	  

‘landelijke’	  partijen.	  Het	  lokale	  conflict	  tussen	  de	  gematigde,	  deels	  protestantsgezinde	  Boelen-‐

Heijnenmaagschap	  en	  de	  katholieke	  magistraat,	  dat	  al	  vanaf	  de	  jaren	  1530	  speelde,	  was	  in	  de	  

periode	  1564-‐1578	  deel	  gaan	  uitmaken	  van	  een	  bredere	  politieke	  en	  religieuze	  strijd	  tussen	  de	  

veelal	  protestantse	  edelen	  en	  dissidenten	  en	  het	  katholieke	  centrale	  gezag.	  Deze	  twee	  ‘lagen’,	  

lokaal	  en	  bovenlokaal,	  beïnvloedden	  elkaar	  voortdurend.	  De	  Amsterdamse	  magistraat	  was	  

gebonden	  aan	  het	  beleid	  van	  Brussel,	  hoewel	  hij	  manieren	  vond	  om	  zich	  ertegen	  te	  verzetten	  als	  

de	  belangen	  van	  de	  stad	  erdoor	  werden	  geschaad.	  Daarnaast	  bestonden	  intensieve	  contacten	  

tussen	  de	  landelijke	  verzetsbeweging	  en	  de	  Amsterdamse	  dissidenten.	  	  

Zo	  wordt	  uit	  de	  Doleantie	  van	  1564	  en	  een	  aantal	  rederijkersstukken	  uit	  dezelfde	  

periode	  duidelijk	  dat	  het	  Amsterdamse	  lokale	  vertoog	  van	  kritiek	  werd	  geïnspireerd	  door	  het	  

breder	  levende	  politieke	  gedachtegoed.	  De	  opstellers	  van	  de	  petitie,	  onder	  wie	  veel	  leden	  van	  de	  

Boelen-‐Heijnenmaagschap,	  lieten	  zich	  inspireren	  door	  deze	  traditie	  van	  verzet.	  De	  kritiek	  op	  de	  

onvredelievende	  houding	  van	  de	  magistraat	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  onmacht	  om	  de	  

stedelijke	  eendracht	  te	  bewaren	  hing	  bijvoorbeeld	  samen	  met	  de	  notie	  van	  het	  recht	  van	  verzet	  

tegen	  een	  tirannieke	  heerser	  die	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  verzetstraditie	  speelde.	  Deze	  notie	  zou	  

een	  centrale	  plaats	  innemen	  in	  het	  politieke	  gedachtegoed	  van	  de	  opstandelingen,	  dat	  vanaf	  

1567	  ontstond	  uit	  de	  traditie	  van	  verzet,	  en	  in	  de	  propagandacampagne.	  



 192 

De	  Amsterdamse	  gereformeerden	  en	  dissidenten	  leunden	  op	  de	  bredere	  

verzetsbeweging	  in	  hun	  bereidwilligheid	  een	  algemeen	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  de	  conflicten.	  

Dat	  publieke	  aspect	  van	  de	  traditie	  van	  verzet	  kwam	  voort	  uit	  de	  noodzaak	  de	  

bekeringsboodschap	  over	  te	  brengen	  aan	  een	  breed	  publiek.	  De	  protestanten	  en	  dissidente	  

edelen	  waren	  daarnaast	  beïnvloed	  door	  humanistische	  debatten	  en	  door	  de	  klassieke	  retorica,	  

de	  kunst	  van	  het	  overtuigen,	  waarin	  het	  onderwijzen	  van	  een	  algemeen	  publiek	  een	  belangrijke	  

rol	  speelde.	  Door	  het	  publiekelijk	  uiten	  van	  kritiek	  en	  het	  onrust	  zaaien	  onder	  de	  bevolking	  

handelden	  de	  dissidenten	  openlijk	  in	  strijd	  met	  de	  ideologie	  die	  zij	  zelf	  ook	  hoog	  in	  het	  vaandel	  

zeiden	  te	  hebben:	  de	  ideologie	  waarin	  eendracht	  het	  hoogste	  goed	  was	  en	  het	  zaaien	  van	  oproer	  

uiterst	  verderfelijk.	  Het	  schenden	  van	  deze	  normen	  verantwoordden	  de	  dissidenten	  door	  te	  

verwijzen	  naar	  dezelfde	  ideologie:	  het	  was	  hun	  plicht	  om	  te	  handelen	  in	  het	  algemeen	  belang,	  en	  

als	  daarvoor	  de	  tegenpartij	  publiekelijk	  ontmaskerd	  moest	  worden,	  dan	  moest	  dat	  zo	  zijn.	  Het	  

doel	  heiligde	  de	  middelen.	  

Aan	  de	  andere	  kant	  van	  het	  spectrum	  bevonden	  zich	  de	  katholieke	  autoriteiten,	  die	  de	  

publieke	  vrede	  moesten	  bewaren	  en	  zich	  dus	  gebonden	  voelden	  aan	  de	  normen	  van	  

geheimhouding.	  Politieke	  en	  religieuze	  zaken	  hoorden	  niet	  besproken	  te	  worden	  door	  de	  

gewone	  man.	  Dat	  was	  ook	  de	  reden	  dat	  de	  autoriteiten	  de	  drukpers	  nauwelijks	  inzetten	  om	  zich	  

tegen	  de	  aanvallen	  van	  hun	  tegenstanders	  te	  verdedigen.	  Zij	  wilden	  zich	  niet	  schuldig	  maken	  aan	  

datgene	  waarvan	  zij	  de	  dissidenten	  beschuldigden:	  het	  betrekken	  van	  een	  breed	  publiek	  van	  

leken	  bij	  zaken	  waar	  zij	  niets	  mee	  te	  maken	  hoorden	  te	  hebben.	  Maar	  deze	  terughoudendheid	  in	  

het	  gebruik	  van	  de	  drukpers	  betekende	  niet	  dat	  de	  katholieke	  autoriteiten	  alleen	  het	  publieke	  

debat	  en	  de	  media-‐infrastructuur	  trachtten	  te	  beheersen.	  Dat	  was	  zeker	  een	  belangrijk	  doel,	  

waaruit	  overigens	  ook	  bleek	  dat	  zij	  het	  belang	  van	  het	  debat	  erkenden,	  maar	  het	  lijkt	  alsof	  de	  

burgemeesters	  zich	  neerlegden	  bij	  hun	  onvermogen	  een	  grootstedelijk	  debat	  te	  beteugelen.	  In	  

plaats	  daarvan	  lieten	  de	  burgemeesters	  steeds	  vaker	  zien	  dat	  ze	  bereid	  waren	  deze	  normen	  te	  

verbreken	  en	  het	  debat	  zelf	  actief	  te	  betreden	  met	  behulp	  van	  andere	  media.	  	  

Eendracht	  

De	  noties	  van	  stedelijke	  eendracht	  en	  algemeen	  belang	  vormden	  dus	  de	  inzet	  van	  de	  

propagandastrijd.	  Beide	  partijen	  probeerden	  zich	  gedurende	  de	  hele	  periode	  voor	  te	  stellen	  als	  

de	  groep	  die	  deze	  noties	  het	  beste	  vertegenwoordigde,	  met	  wisselend	  succes.	  Tijdens	  de	  

troebelen	  wisten	  de	  gereformeerden	  zich	  beschermd	  door	  de	  schutterijen,	  die	  zich	  opwierpen	  

als	  de	  ware	  representanten	  van	  de	  stadsbevolking	  en	  bewaarders	  van	  de	  stedelijke	  eendracht.	  

Tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  toonden	  de	  burgemeesters	  dat	  zij	  ver	  wilden	  gaan	  om	  het	  beeld	  van	  

zichzelf	  als	  beschermer	  van	  de	  eendracht	  onder	  de	  stadsbevolking	  te	  verspreiden.	  Ze	  deden	  

daarvoor	  belangrijke	  publieke	  handreikingen	  aan	  de	  Amsterdammers.	  Hun	  tactiek	  was	  
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succesvol,	  zoals	  blijkt	  uit	  de	  trots	  die	  de	  Amsterdammers	  uitten	  op	  de	  weerstand	  die	  de	  

stadsregering	  bood	  tegen	  de	  Tiende	  Penning.	  Tegelijkertijd	  zaten	  de	  burgemeesters	  in	  een	  

lastige	  positie:	  zij	  waren	  afhankelijk	  van	  de	  steun	  van	  het	  centrale	  gezag	  en	  konden	  dus	  niet	  te	  

veel	  verzet	  bieden.	  Ook	  hadden	  ze	  in	  een	  eerder	  stadium	  het	  zuiveringsbeleid	  van	  Alva	  min	  of	  

meer	  gehoorzaam	  uitgevoerd.	  De	  strenge	  bestraffing	  van	  hun	  stadsgenoten	  had	  bij	  velen	  

weerzin	  opgewekt,	  die	  niet	  ineens	  was	  verdwenen.	  	  

De	  opstandelingen	  speelden	  vanaf	  1572	  handig	  in	  op	  dit	  gevoelige	  punt.	  Centraal	  in	  de	  

propaganda	  die	  gericht	  was	  op	  Amsterdam	  stond	  de	  onwil	  van	  de	  burgemeesters	  om	  de	  

stedelijke	  eendracht	  te	  bewaken.	  De	  bloedige	  vervolging	  van	  hun	  eigen	  burgers	  was	  daar	  een	  

voorbeeld	  van.	  Dat	  het	  stadsbestuur	  vervolgens	  niet	  deelnam	  aan	  de	  verschillende	  

vredesbesprekingen	  werd	  door	  de	  opstandelingen	  aangegrepen	  om	  te	  onderstrepen	  dat	  heel	  

Amsterdam	  weinig	  vredelievend	  was.	  Na	  de	  Pacificatie	  van	  Gent	  in	  1576	  stelden	  de	  

opstandelingen	  dat	  alleen	  de	  opstelling	  van	  Amsterdam	  voorkwam	  dat	  het	  gewest	  Holland	  zich	  

weer	  in	  eendracht	  kon	  verenigen.	  De	  wisselwerking	  tussen	  verschillende	  media	  versterkte	  deze	  

boodschap.	  In	  geruchten	  weerklonk	  de	  haat	  van	  de	  inwoners	  van	  de	  opstandige	  gebieden	  tegen	  

Amsterdam,	  liedjes	  benadrukten	  de	  bloedige	  reputatie	  van	  Amsterdam	  en	  stelden	  dat	  het	  de	  

ellendige	  omstandigheden	  in	  de	  stad	  aan	  zichzelf	  had	  te	  danken.	  In	  propagandabrieven	  trachtten	  

de	  opstandelingen	  en	  ballingen	  de	  stadsbevolking	  op	  te	  stoken	  tegen	  de	  burgemeesters	  door	  

erop	  te	  wijzen	  dat	  de	  laatsten	  weigerden	  te	  onderhandelen	  over	  vrede.	  

Uiteindelijk	  konden	  de	  burgemeesters	  niet	  langer	  waarmaken	  dat	  zij	  harmonie	  en	  vrede	  

in	  de	  stad	  voorstonden.	  De	  bewering	  van	  de	  opstandelingen	  dat	  zij	  wel	  garant	  stonden	  voor	  

eendracht	  hield	  in	  de	  ogen	  van	  de	  stadsbevolking	  echter	  evenmin	  stand.	  De	  propaganda	  van	  de	  

opstandelingen	  was	  zijn	  doel	  voorbij	  geschoten:	  door	  de	  nadruk	  op	  de	  zonden	  van	  Moorddam	  

konden	  de	  Amsterdammers	  niet	  geloven	  dat	  ze	  ongemoeid	  zouden	  blijven	  als	  de	  stad	  eenmaal	  in	  

handen	  was	  van	  de	  opstandelingen.	  Ook	  de	  angst	  voor	  de	  willekeur	  van	  de	  

opstandelingensoldaten	  speelde	  mee.	  Dat	  verklaart	  waarom	  de	  Amsterdammers,	  hoe	  graag	  zij	  

ook	  vrede	  wilden,	  de	  aanval	  van	  kapitein	  Helling	  in	  1577	  afsloegen.	  	  

Dit	  feit	  werd	  breed	  uitgemeten	  in	  een	  prent	  die	  de	  voorkant	  van	  dit	  boek	  siert.	  Het	  

bovenschrift	  van	  deze	  prent,	  vervaardigd	  door	  Frans	  Hogenberg	  tussen	  1577-‐1579,	  luidt:	  ‘Wie	  

die	  Burger	  von	  Amstelredam	  der	  Staten	  volck	  wider	  auss	  der	  Statt	  treiben	  Anno	  d:	  1577’.	  Deze	  

nadruk	  op	  de	  weerstand	  van	  de	  Amsterdammers	  wekt	  het	  vermoeden	  dat	  de	  prent	  diende	  als	  

propaganda	  voor	  een	  katholiek	  publiek,	  hoewel	  Hogenberg	  zelf	  meestal	  wordt	  voorgesteld	  als	  

pro-‐protestants.	  Het	  voorbeeld	  van	  het	  standvastige	  Amsterdam	  kon	  op	  zijn	  beurt	  dus	  weer	  als	  

propaganda	  dienen	  voor	  de	  loyale	  gebieden.	  
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Media	  

	  
Voor	  de	  werking	  van	  propaganda	  was	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  lokale	  en	  landelijke	  spelers	  

van	  groot	  belang.	  De	  partijen	  pasten	  bestaande	  media	  zowel	  praktisch	  als	  inhoudelijk	  aan	  om	  

een	  breder	  publiek	  te	  betrekken	  bij	  de	  strijd.	  Daardoor	  kregen	  deze	  media	  een	  nieuwe	  

dynamiek.	  Beide	  partijen	  hielden	  zich	  bewust	  bezig	  met	  de	  vraag	  met	  welke	  media	  en	  welke	  

boodschappen	  de	  Amsterdammers	  het	  beste	  konden	  worden	  bereikt.	  Vooral	  de	  propaganda	  van	  

de	  opstandelingen	  was	  doeltreffend	  door	  de	  combinatie	  van	  lokaal	  gerichte	  propaganda	  en	  de	  

‘landelijke’	  campagne.	  De	  propagandaboodschappen	  werden	  door	  deze	  herhaling	  versterkt.	  De	  

opstandelingen	  toonden	  zich	  zeer	  inventief	  in	  het	  toesnijden	  van	  propaganda	  op	  een	  specifieke	  

plaats	  of	  publiek.	  Zij	  gebruikten	  ‘flexibele’	  media	  zoals	  mondelinge	  communicatie,	  liederen	  en	  

correspondentie,	  die	  door	  hen	  of	  door	  het	  publiek	  gemakkelijk	  konden	  worden	  aangepast	  aan	  de	  

lokale	  omstandigheden.	  Een	  essentieel	  voordeel	  van	  deze	  flexibele	  media	  was	  dat	  zij	  de	  

censuurmaatregelen	  konden	  ontduiken.	  	  

Ook	  in	  de	  politieke	  cultuur	  van	  voor	  de	  Opstand	  hadden	  Amsterdammers	  een	  belangrijke	  

stem.	  Volgens	  de	  republikeinse	  stedelijke	  ideologie	  die	  de	  kern	  vormde	  van	  de	  politieke	  cultuur	  

moest	  de	  stadsregering	  haar	  burgers	  representeren	  en	  diende	  zij	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  het	  

algemeen	  belang	  en	  de	  stedelijke	  eendracht.	  Daaronder	  viel	  ook	  het	  verdedigen	  van	  de	  stedelijke	  

autonomie	  en	  privileges.	  Als	  aan	  deze	  kernwaarden	  werd	  getornd,	  voelden	  mensen	  zich	  

gerechtvaardigd	  in	  opstand	  te	  komen.	  Daarnaast	  konden	  mensen	  met	  behulp	  van	  petities	  hun	  

politieke	  invloed	  laten	  gelden.	  Via	  ceremoniële	  media	  communiceerde	  de	  overheid	  met	  haar	  

onderdanen	  –	  en	  andersom.	  Mensen	  konden	  verder	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  het	  laatste	  nieuws	  

en	  politieke	  informatie	  via	  een	  groeiend	  correspondentienetwerk	  en	  mondelinge	  communicatie.	  

De	  functies	  van	  deze	  media	  en	  communicatievormen	  werden	  door	  de	  politieke	  en	  religieuze	  

conflicten	  echter	  opgerekt	  en	  aangepast.	  

Petities	  	  

Het	  gebruik	  van	  petities	  is	  een	  schoolvoorbeeld	  van	  hoe	  een	  bestaande	  communicatievorm	  kon	  

worden	  omgevormd	  tot	  instrument	  waarmee	  een	  breder	  publiek	  werd	  bereikt	  én	  

vertegenwoordigd.	  Petities	  speelden	  in	  de	  beginperiode	  van	  de	  Opstand	  een	  belangrijke	  rol	  in	  

het	  publieke	  protest.	  Ze	  waren	  nauw	  gelieerd	  aan	  de	  bestaande	  traditie	  van	  verzet.	  De	  legitieme	  

aard	  van	  petities,	  gecombineerd	  met	  de	  radicale	  inhoud,	  sloot	  naadloos	  aan	  bij	  de	  dubbelzinnige	  

kritiek	  van	  de	  Liga	  en	  het	  Verbond	  der	  edelen.	  Gereformeerden	  en	  andere	  dissidenten	  in	  

Amsterdam	  en	  daarbuiten	  hechtten	  in	  deze	  periode	  –	  in	  ieder	  geval	  op	  het	  oog	  –	  waarde	  aan	  de	  

legitimiteit	  van	  hun	  acties.	  Door	  hun	  protesten,	  eisen	  en	  verzoeken	  in	  petities	  te	  verpakken,	  
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deden	  zij	  het	  voorkomen	  dat	  zij	  de	  autoriteit	  van	  de	  gezagsdragers	  respecteerden.	  Tegelijkertijd	  

droegen	  de	  petities	  vaak	  een	  compleet	  andere	  boodschap	  uit,	  ook	  al	  omdat	  ze	  werden	  gebruikt	  

in	  combinatie	  met	  oproer.	  

Het	  gebruik	  van	  petities	  door	  de	  gereformeerden	  toont	  hoe	  groot	  het	  belang	  was	  dat	  de	  

partijen	  aan	  de	  steun	  van	  de	  bevolking	  hechtten.	  De	  keuze	  voor	  de	  petitie	  alleen	  al	  was	  

hoofdzakelijk	  ingegeven	  door	  dit	  criterium.	  De	  herkenbaarheid	  bij	  een	  breed	  publiek	  was	  een	  

belangrijk	  voordeel.	  Inhoudelijk	  hadden	  petities	  mee	  dat	  de	  argumenten	  van	  de	  opstellers	  er	  

duidelijk	  in	  konden	  worden	  gepresenteerd.	  Daarnaast	  konden	  petities	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  

steun	  van	  een	  groot	  publiek.	  Daar	  bleef	  het	  echter	  niet	  bij:	  de	  opstellers	  zochten	  ook	  actief	  steun	  

voor	  hun	  petities	  om	  ze	  meer	  zeggingskracht	  te	  geven.	  Een	  deel	  van	  deze	  petities	  vond	  zijn	  weg	  

naar	  de	  drukpers,	  maar	  petities	  werden	  ook	  mondeling	  of	  via	  handschriftelijke	  kopieën	  

verspreid.	  Hoewel	  het	  aandeel	  van	  ‘gewone’	  burgers	  in	  de	  productie	  van	  deze	  gedrukte	  petities	  

waarschijnlijk	  niet	  groot	  was,	  beriepen	  gedrukte	  petities	  zich	  dus	  al	  voor	  het	  einde	  van	  de	  

zeventiende	  eeuw	  op	  de	  steun	  van	  een	  groter,	  algemeen	  publiek,	  dat	  daarmee	  onderdeel	  werd	  

van	  de	  strijd.3	  

Afkondigingen	  en	  rituele	  media	  

Afkondigingen	  waren	  van	  oudsher	  het	  officiële	  communicatie-‐instrument	  waarmee	  de	  

autoriteiten	  de	  bevolking	  informeerden	  over	  de	  genomen	  besluiten.	  Afkondigingen	  waren,	  net	  

als	  de	  andere	  publieke	  ontmoetingen	  tussen	  autoriteiten	  en	  onderdanen,	  sterk	  geritualiseerd.	  

Tijdens	  de	  eerste	  decennia	  van	  de	  Opstand	  werd	  dit	  instrument	  echter	  op	  verschillende	  

manieren	  vervormd	  om	  de	  publieke	  ontvangst	  ervan	  te	  manipuleren.	  Tijdens	  de	  troebelen	  lieten	  

de	  burgemeesters	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gereformeerde	  gemeente	  aanwezig	  zijn	  bij	  

afkondigingen,	  waardoor	  zij	  hun	  monopolie	  op	  het	  naar	  buiten	  brengen	  van	  politieke	  informatie	  

in	  het	  publieke	  domein	  verbroken.	  Maar	  ook	  tijdens	  het	  repressieve	  regime	  van	  Alva	  pasten	  de	  

burgemeesters	  de	  afkondigingen	  aan	  om	  de	  bevolking	  voor	  zich	  te	  winnen.	  Zij	  lieten	  de	  

afkondigingen	  van	  de	  gehate	  Tiende	  Penningplakkaten	  vergezeld	  gaan	  van	  protestverklaringen	  

waarin	  zij	  zichzelf	  neerzetten	  als	  ware	  beschermers	  van	  de	  stedelijke	  privileges	  en	  de	  eendracht.	  

Met	  uitgebreide	  argumenten	  verantwoordden	  zij	  hun	  positie,	  deels	  gedwongen	  door	  de	  

groeiende	  afkeer	  van	  het	  beleid	  onder	  de	  bevolking.	  De	  stadsbevolking	  liet	  met	  behulp	  van	  

ritueel	  geweld	  zien	  waartoe	  zij	  in	  staat	  waren	  en	  wat	  de	  mogelijke	  alternatieven	  waren.	  Een	  

belangrijk	  bijkomend	  effect	  was	  dat	  een	  breder	  publiek	  door	  deze	  protestverklaringen	  keer	  op	  

keer	  in	  aanraking	  kwam	  met	  geavanceerde	  politieke	  argumenten.	  

                                                 
3	  Vgl.	  Reinders,	  Printed	  pandemonium	  (ongepubliceerd	  proefschrift),	  101.	  Reinders	  stelt	  dat	  de	  gedrukte	  petities	  van	  
rond	  1672	  voor	  het	  eerst	  een	  beroep	  deden	  op	  een	  algemeen,	  anoniem	  publiek.	  Dat	  was	  een	  belangrijke	  factor	  in	  de	  
emancipatie	  van	  de	  burgers	  en	  leidde	  tot	  het	  ontstaan	  van	  een	  politieke	  burgerbeweging.	  
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De	  stadsregering	  greep	  terug	  op	  de	  haar	  vertrouwde	  rituele	  communicatievormen,	  

waarmee	  ze	  van	  oudsher	  boodschappen	  van	  eendracht	  en	  macht	  overbracht,	  maar	  paste	  deze	  

aan	  in	  een	  poging	  de	  stadsbevolking	  te	  beïnvloeden.	  Zo	  gebruikte	  zij	  tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  

processies	  om	  het	  beeld	  over	  te	  brengen	  van	  een	  nieuwe	  orde.	  In	  deze	  processies	  liepen	  de	  

schutters	  niet	  mee.	  Normaliter	  namen	  zij	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  de	  processies	  in.	  Door	  hun	  rol	  

in	  de	  troebelen	  waren	  zij	  echter	  afgesneden	  van	  het	  maatschappelijk	  lichaam,	  waarvoor	  de	  

processies	  symbool	  stonden.	  De	  rituele	  straffen	  van	  rebellen	  en	  reformatoren	  die	  een	  hoofdrol	  

speelden	  tijdens	  de	  troebelen	  moesten	  het	  beeld	  van	  een	  gezuiverde	  stad	  bevestigen.	  Dat	  de	  

burgemeesters	  zich	  bewust	  waren	  van	  de	  weerzin	  die	  de	  vervolgingen	  kon	  opwekken	  bij	  een	  

deel	  van	  de	  bevolking,	  blijkt	  uit	  de	  kans	  die	  zij	  velen	  gaven	  eerst	  te	  vluchten.	  	  

Tijdens	  de	  gewapende	  strijd	  onderstreepte	  het	  stadsbestuur	  met	  de	  processies	  en	  ander	  

katholiek	  ceremonieel	  de	  katholieke	  signatuur	  van	  de	  stad	  en	  de	  religieuze	  achtergrond	  van	  de	  

oorlog,	  terwijl	  de	  opstandelingen	  de	  religieuze	  connotatie	  van	  de	  oorlog	  in	  hun	  propaganda	  juist	  

probeerden	  af	  te	  zwakken.	  Via	  afkondigingen	  van	  straffen	  van	  gevangengenomen	  rebellen	  

hielden	  de	  burgemeesters	  de	  angst	  levend	  voor	  de	  opstandelingen.	  Daarin	  stelden	  zij	  –	  valselijk	  

–	  dat	  de	  opstandelingen	  van	  plan	  waren	  om	  de	  stadsbevolking	  uit	  te	  moorden.	  De	  

burgemeesters	  konden	  echter	  niet	  voorkomen	  dat	  toeschouwers	  of	  medespelers	  de	  

mogelijkheid	  van	  een	  publiek	  ritueel	  aangrepen	  om	  verzet	  of	  kritiek	  te	  tonen.	  De	  

Amsterdammers	  kregen	  door	  de	  pogingen	  van	  de	  burgemeesters	  dus	  niet	  alleen	  verder	  

bevestigd	  dat	  hun	  opvattingen	  meetelden,	  ze	  kregen	  ook	  de	  mogelijkheid	  deze	  opvattingen	  

publiekelijk	  te	  tonen.	  

Handschriftelijke	  publicatie	  

Het	  fenomeen	  van	  handschriftelijke	  publicatie	  speelde	  tijdens	  de	  eerste	  decennia	  van	  de	  

Opstand	  een	  doorslaggevende	  rol	  in	  het	  publieke	  debat	  in	  Amsterdam.	  Brieven,	  traktaten,	  

liedjes,	  maar	  ook	  officiële	  wetgeving	  werden	  afgeschreven	  en	  verder	  verspreid	  met	  als	  doel	  het	  

bereiken	  van	  een	  breed	  publiek.	  Teksten	  in	  handschrift	  en	  manuscripten	  hadden	  dezelfde	  

functie	  als	  gedrukte	  pamfletten:	  het	  overtuigen	  en	  informeren	  van	  een	  algemeen	  lezerspubliek.	  

Ook	  de	  wijzen	  van	  verspreiding	  vertoonden	  overeenkomsten:	  van	  een	  tekst	  werden	  

verschillende	  kopieën	  gemaakt.	  De	  publieke	  aard	  van	  correspondentie	  maakte	  dat	  teksten	  zich	  

via	  mondelinge	  overdracht	  verder	  verspreidden.	  Daardoor	  kon	  de	  auteur	  de	  reikwijdte	  van	  zijn	  

publiek	  niet	  overzien,	  een	  kenmerk	  van	  handschriftelijke	  publicatie.4	  Handschriftelijke	  

publicatie	  en	  drukwerk	  uit	  deze	  periode	  vertonen	  nog	  meer	  overeenkomsten:	  beide	  bestonden	  

voor	  het	  overgrote	  deel	  uit	  brieven,	  petities,	  liedjes,	  officiële	  besluitvorming	  en	  traktaten.	  

                                                 
4	  Zie	  Inleiding,	  p.	  17.	  
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Drukwerk	  en	  handschriften	  behoorden	  dus,	  betoogt	  dit	  proefschrift,	  tot	  hetzelfde	  corpus	  en	  

waren	  onlosmakelijk	  aan	  elkaar	  verbonden.	  	  

Dat	  afschriften	  van	  besluitvorming	  een	  pamfletfunctie	  konden	  krijgen,	  blijkt	  uit	  twee	  

verzamelingen	  van	  afschriften	  uit	  de	  periode	  van	  de	  troebelen	  in	  Amsterdam.	  In	  deze	  periode	  

konden	  de	  gereformeerde	  protestanten,	  via	  de	  opperkapiteins	  van	  de	  schutterijen,	  min	  of	  meer	  

vrijelijk	  beschikken	  over	  de	  afschriften	  van	  verdragen	  en	  wetgeving,	  die	  ze	  immers	  moesten	  

goedkeuren.	  Vervolgens	  eigenden	  ze	  zich	  de	  afschriften	  verder	  toe	  door	  ze	  te	  gebruiken	  voor	  

hun	  eigen	  doeleinden:	  als	  naslagwerk,	  geheugensteun	  of	  basis	  van	  een	  kroniek,	  maar	  ook	  om	  te	  

verspreiden	  onder	  gelijkgestemden,	  de	  zogeheten	  ‘scribal	  community’,	  en	  onder	  een	  grotere,	  

naamloze	  groep	  mensen.	  Deze	  ‘objectieve’	  teksten	  konden	  daardoor	  een	  propagandistische	  

betekenis	  krijgen.	  Dit	  fenomeen	  verdient	  nadere	  bestudering,	  om	  te	  zien	  in	  hoeverre	  er	  

inderdaad	  net	  als	  in	  Engeland	  sprake	  was	  van	  commerciële	  handel	  in	  afschriften.5	  	  

De	  partijen	  kozen	  voor	  handgeschreven	  brieven	  omdat	  het	  brievengenre	  én	  de	  

handschriftelijke	  verschijningsvorm	  belangrijke	  voordelen	  hadden	  voor	  het	  bereiken	  van	  een	  

stedelijk	  publiek.	  Brieven	  waren	  van	  oudsher	  publiek	  bezit,	  en	  correspondentie	  was	  een	  

wijdverspreid	  fenomeen.	  Beide	  partijen	  rekten	  deze	  briefcultuur	  op	  om	  een	  breder	  publiek	  te	  

bereiken.	  Briefschrijvers	  konden	  censuurmaatregelen	  gemakkelijk	  ontduiken,	  maar	  hun	  

belangrijkste	  kenmerk	  was	  dat	  ze	  gemakkelijk	  konden	  worden	  aangepast	  aan	  de	  lokale	  

omstandigheden.	  De	  samenwerking	  met	  de	  ballingen,	  die	  hun	  eigen	  brieven	  schreven	  maar	  ook	  

hun	  contacten	  in	  de	  stad	  attendeerden	  op	  de	  brieven	  van	  de	  opstandelingenleiders,	  laat	  zien	  hoe	  

belangrijk	  deze	  lokale	  component	  was.	  In	  de	  propagandabrieven	  werden,	  duidelijker	  nog	  dan	  

tevoren,	  de	  Amsterdamse	  burgers	  in	  stelling	  gebracht	  als	  de	  partij	  die	  zou	  moeten	  beslissen	  over	  

het	  lot	  van	  Amsterdam.	  Door	  te	  garanderen	  dat	  de	  brieven	  de	  stadsbevolking	  ook	  echt	  bereikten,	  

toonden	  de	  opstandelingen	  dat	  deze	  stellingname	  niet	  alleen	  retorisch	  was.	  Maar	  ook	  de	  

katholieke	  autoriteiten	  gebruikten	  brieven	  om	  een	  lokaal	  publiek	  te	  bereiken,	  waarmee	  ze	  lieten	  

zien	  het	  oordeel	  van	  het	  publiek	  niet	  te	  kunnen	  en	  willen	  negeren.	  	  

Drukpers	  

Het	  gebruik	  van	  petities,	  brieven,	  geruchten	  en	  liederen	  laat	  zien	  dat	  het	  vernuft	  van	  de	  

protestbeweging	  in	  het	  mobiliseren	  van	  groepen	  mensen	  verder	  ging	  dan	  het	  inzetten	  van	  de	  

drukpers,	  waar	  tot	  dusver	  vooral	  de	  aandacht	  van	  historici	  naar	  uitging.	  Dit	  onderzoek	  bevestigt	  

dat	  gedrukte	  publicaties,	  hoe	  belangrijk	  ook	  in	  de	  propagandacampagne	  van	  de	  opstandelingen,	  

in	  Amsterdam	  geen	  belangrijke	  rol	  speelden.	  Voor	  het	  bereiken	  van	  een	  lokaal	  publiek	  waren,	  

zoals	  gezegd,	  andere	  media	  geschikter.	  Nader	  onderzoek	  is	  nog	  nodig	  naar	  de	  mate	  waarin	  

drukwerk	  in	  deze	  periode	  ‘gratis’	  werd	  verspreid	  of	  verkocht.	  Maar	  de	  situatie	  in	  Amsterdam	  
                                                 
5	  Love,	  Culture	  and	  commerce	  of	  texts,	  12-‐14.	  
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lijkt	  te	  onderstrepen	  dat	  pamfletten	  vooral	  voor	  een	  publiek	  waren	  bedoeld	  dat	  al	  in	  zekere	  

mate	  openstond	  voor	  de	  boodschappen	  erin	  en	  dus	  bereid	  was	  ze	  aan	  te	  schaffen.	  Gedrukte	  

publicaties	  werden	  weliswaar	  ook	  uit	  ideologische	  motieven	  verspreid,	  op	  initiatief	  van	  de	  

opstandelingenleiders,	  maar	  in	  veel	  gevallen	  moesten	  of	  wilden	  drukkers	  en	  handelaren	  hun	  

geïnvesteerde	  geld	  vermoedelijk	  gewoon	  terugverdienen.	  De	  kans	  was	  klein	  dat	  inwoners	  van	  

de	  loyale	  gebieden	  dit	  soort	  publicaties	  wilden,	  durfden	  of	  konden	  kopen,	  dus	  richtten	  zij	  zich	  in	  

eerste	  instantie	  op	  het	  ‘eigen’	  publiek.	  

Toch	  drongen	  gedrukte	  publicaties	  door	  tot	  de	  stadsbevolking	  via	  de	  nog	  aanwezige	  

sympathisanten,	  net	  als	  nieuws	  van	  het	  bestaan	  ervan.	  Daardoor	  versterkten	  pamfletten	  de	  

notie	  van	  een	  brede,	  consistente	  propagandacampagne,	  en	  bekrachtigden	  zij	  de	  boodschappen	  

in	  de	  andere	  media.	  Aan	  de	  andere	  kant	  van	  het	  spectrum	  was	  drukwerk	  weer	  afhankelijk	  van	  

andere	  communicatievormen	  zoals	  geruchten	  en	  brieven	  voor	  verdere	  verspreiding.	  

Het	  verspreiden	  van	  gedrukte	  publicaties	  paste	  binnen	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  in	  

toenemende	  mate	  betrekken	  van	  een	  breder	  publiek	  bij	  de	  conflicten.	  Bestaande	  media	  zoals	  

petities,	  plakkaten	  en	  brieven	  werden	  in	  gedrukte	  vorm	  verspreid,	  maar	  in	  toenemende	  mate	  

verschenen	  ook	  pamfletten	  waarvan	  de	  inhoud	  fictief	  was.	  Deze	  fictieve	  pamfletten	  waren	  

eveneens	  vaak	  in	  de	  vorm	  van	  een	  bestaand	  medium	  gegoten:	  rekesten,	  brieven	  of	  wetgeving.	  

De	  opstandelingen	  kozen	  daarmee	  voor	  communicatievormen	  waarmee	  ze	  zelf	  bekend	  waren,	  

maar	  die	  ook	  herkenbaar	  waren	  voor	  een	  breder	  publiek.	  Inhoudelijk	  speelde	  mee	  dat	  deze	  

vormen	  de	  ruimte	  gaven	  om	  argumenten	  en	  oplossingen	  aan	  te	  dragen.	  De	  keuze	  voor	  deze	  

media	  geeft	  echter	  ook	  aan	  dat	  het	  pamflettengenre	  nog	  in	  de	  kinderschoenen	  stond.	  Pas	  in	  een	  

later	  stadium	  ontstonden	  specifieke	  genres	  die	  kenmerkend	  zouden	  blijven	  voor	  de	  

pamfletliteratuur,	  zoals	  de	  praatjespamfletten.	  

Geruchten	  

Geruchten	  en	  mondelinge	  communicatie	  speelden	  vanouds	  een	  onmisbare	  rol	  in	  de	  verdere	  

verspreiding	  van	  andere	  media	  en	  communicatievormen.	  Maar	  in	  tumultueuze	  tijden	  kregen	  

geruchten	  gewild	  én	  ongewild	  een	  sterke	  propagandafunctie.	  Door	  de	  spanning	  die	  de	  

oorlogssituatie	  opriep	  was	  de	  behoefte	  aan	  geruchten	  en	  mondeling	  nieuws	  zo	  groot,	  dat	  ze	  

nauwelijks	  te	  stoppen	  waren.	  De	  partijen	  of	  hun	  sympathisanten	  speelden	  daar	  handig	  op	  in	  

door	  moedwillig	  valse	  of	  ware	  geruchten	  te	  verspreiden	  waarmee	  ze	  hoop	  of	  juist	  vrees	  

aanwakkerden.	  Maar	  ook	  als	  ze	  niet	  bewust	  werden	  verspreid	  konden	  geruchten	  de	  

tegenstellingen	  opporren.	  Dat	  kwam	  door	  de	  inherente	  eigenschap	  van	  geruchten	  en	  

propaganda:	  ze	  haakten	  aan	  bij	  bestaande	  denkbeelden,	  versterkten	  deze	  en	  vormden	  ze	  om.	  

Daardoor	  voedden	  ze	  de	  discussies	  en	  tegengestelde	  meningen	  in	  de	  stad	  en	  droegen	  ze	  bij	  tot	  
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het	  ontstaan	  van	  een	  kritisch	  en	  levendig	  debat.	  Een	  aantal	  thema’s	  dat	  al	  leefde,	  werd	  hierdoor	  

gevoed,	  zoals	  het	  vertoog	  over	  eendracht	  en	  de	  impopulariteit	  van	  Moorddam.	  

De	  stadsregering	  kon	  nauwelijks	  iets	  uitrichten	  tegen	  de	  vrije	  omloop	  van	  informatie	  en	  

nieuws.	  Hoewel	  geruchten	  de	  normen	  van	  geheimhouding	  verbraken	  doordat	  ze	  tegenstellingen	  

verdiepten	  en	  dus	  de	  eendracht	  verbraken,	  zagen	  de	  burgemeesters	  in	  dat	  het	  verspreiden	  van	  

geruchten	  niet	  te	  stoppen	  was.	  Tijdens	  het	  regime	  van	  Alva	  vervolgden	  zij	  nog	  wel	  een	  aantal	  

mensen	  voor	  dit	  misdrijf,	  maar	  daarbij	  ging	  het	  om	  mensen	  die	  aantoonbaar	  sympathie	  hadden	  

voor	  de	  opstandelingen.	  Tijdens	  de	  gewapende	  strijd	  gaven	  de	  burgemeesters	  ook	  deze	  strijd	  op.	  

Dat	  had	  belangrijke	  gevolgen	  voor	  het	  publiek	  debat,	  dat	  daardoor	  een	  nog	  opener	  karakter	  

kreeg.	  	  

	  

Propaganda	  en	  publiek	  debat	  

	  

Door	  de	  constante	  blootstelling	  van	  de	  stadsbevolking	  aan	  inhoudelijke	  argumenten,	  

verantwoordingen	  en	  verklaringen	  van	  de	  strijdende	  partijen,	  kon	  een	  kritisch	  en	  goed	  

geïnformeerd	  publiek	  ontstaan.	  Mensen	  werden	  continu	  blootgesteld	  aan	  politieke	  redeneringen	  

in	  publieke	  media,	  van	  de	  rechtvaardigingen	  voor	  het	  opnemen	  van	  de	  wapenen	  door	  de	  

opstandelingen	  tot	  de	  verantwoording	  van	  de	  Amsterdamse	  burgemeesters	  betreffende	  het	  al	  

dan	  niet	  uitvoeren	  van	  Alva’s	  gehate	  financiële	  beleid.	  

Beide	  partijen	  verspreidden	  hun	  informatie	  altijd	  vanuit	  een	  bepaald	  belang:	  om	  mensen	  

te	  mobiliseren,	  te	  overtuigen	  van	  hun	  eigen	  gelijk	  of	  van	  het	  ongelijk	  van	  de	  tegenstander,	  te	  

overreden	  hun	  kant	  te	  kiezen,	  onrust	  te	  zaaien	  of	  te	  waarschuwen.	  Ook	  de	  ontvanger	  van	  deze	  

propagandistische	  informatie	  droeg	  bij	  tot	  de	  subjectiviteit	  van	  de	  circulerende	  media:	  vaak	  

vormde	  hij	  onbewust	  het	  nieuws	  zodanig	  dat	  het	  in	  zijn	  wereldbeeld	  paste.	  Hoewel	  de	  

informatie	  die	  circuleerde	  dus	  niet	  onafhankelijk	  was,	  raakte	  het	  Amsterdamse	  publiek	  door	  de	  

veelheid	  van	  meningen	  vertrouwd	  met	  het	  afwegen	  van	  tegengestelde	  politieke	  argumenten.	  

Doordat	  beide	  partijen	  de	  stadsbevolking	  intensief	  betrokken	  waren	  bij	  de	  politieke	  en	  

religieuze	  discussies,	  kon	  bij	  de	  Amsterdammers	  het	  bewustzijn	  ontstaan	  dat	  hun	  mening	  of	  

positie	  doorslaggevend	  was.	  	  

Dat	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  debat	  werd	  gevoerd	  omwille	  van	  het	  debat,	  zoals	  we	  dat	  

nu	  doen.	  Mensen	  discussieerden	  ondanks	  bestaande	  noties	  over	  de	  onwenselijkheid	  van	  het	  

uiten	  van	  publieke	  kritiek.	  Laster,	  politieke	  discussies	  en	  de	  vrije	  verspreiding	  van	  politieke	  

informatie	  konden	  volgens	  de	  heersende	  stedelijke	  ideologie	  de	  interne	  verdeeldheid	  slechts	  

vergroten	  door	  oproer	  te	  zaaien,	  waardoor	  de	  stedelijke	  eenheid	  werd	  verbroken,	  een	  van	  de	  

kernwaarden	  van	  deze	  ideologie.	  Deze	  ideologie	  bleef	  ook	  na	  1578	  dominant,	  blijkt	  uit	  de	  

continuïteit	  in	  het	  publieke	  debat	  tussen	  de	  periode	  voor	  en	  na	  de	  Alteratie.	  	  
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Maar	  er	  was	  met	  het	  vastleggen	  van	  de	  individuele	  gewetensvrijheid	  in	  de	  Unie	  van	  

Utrecht	  (1579)	  wel	  degelijk	  iets	  veranderd.	  Het	  maakte	  de	  weg	  vrij	  voor	  de	  overtuiging	  dat	  

verschillende	  waarheden	  naast	  elkaar	  konden	  bestaan,	  iets	  dat	  voor	  het	  uitbreken	  van	  de	  

Opstand	  onmogelijk	  had	  geleken.	  Uiteindelijk	  ontstond	  in	  de	  Republiek	  rond	  1650,	  volgens	  

Frijhoff	  en	  Spies,	  een	  discussiecultuur	  waarin	  maatschappelijke	  middengroepen	  bewust	  werden	  

betrokken.	  Hoewel	  conflicten	  tussen	  verschillende	  partijen	  en	  groeperingen	  vanzelfsprekend	  

bleven	  bestaan,	  werd	  via	  continue	  discussies	  en	  onderhandelingen	  vaak	  wel	  een	  balans	  bereikt.	  

Eendracht	  was	  het	  uiteindelijke	  doel	  van	  deze	  discussiecultuur,	  maar	  die	  eenheid	  werd	  juist	  

bereikt	  via	  voortdurende	  discussies,	  overleggen,	  openlijke	  disputen	  en	  vergaderingen.6	  	  

Het	  zou	  interessant	  zijn	  om	  te	  zien	  of,	  hoe	  en	  onder	  welke	  voorwaarden	  deze	  

discussiecultuur	  in	  de	  jaren	  na	  1578	  precies	  in	  Amsterdam	  kon	  ontstaan.	  Uit	  dit	  onderzoek	  is	  

duidelijk	  geworden	  dat	  de	  basis	  hiervoor	  werd	  gelegd	  in	  de	  eerste,	  intense	  jaren	  van	  de	  Opstand,	  

waarin	  media	  en	  politiek	  meer	  dan	  ooit	  met	  elkaar	  verbonden	  raakten.	  Het	  naamloze	  publiek	  

verwierf	  in	  deze	  periode	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  het	  publieke	  debat.	  

                                                 
6	  Frijhoff	  en	  Spies,	  1650.	  Bevochten	  eendracht,	  218-‐225.	  	  




