
ging brachten, maar handgeschreven
brieven en van mond tot mond gaan-
de geruchten. Het is getwitter avant la
lettre. Iedereen fungeerde als verdeel-
station in ondoorzichtige stromen in-
fo r m at i e .

Voor bestuurders was dat wennen.
Ze hadden altijd zo mooi binnenska-
mers hun zaakjes kunnen regelen, en
nu leek werkelijk iedereen zich ermee
te bemoeien. Op straat speelden zelfs
kinderen het conflict tussen Alva en
Oranje na. Censuur bleek nauwelijks
te helpen. En zelf de boodschap ver-
spreiden evenmin: elke officiële pro-
clamatie van Spaansgetrouwe maatre-

gelen kon ontaarden in rumoer en
openlijk sarcasme bij de bevolking.

Het stadsbestuur probeerde met
harde vervolging het tij te keren: tien-
tallen Amsterdammers eindigden op
de brandstapel of aan de galg. Een we-
derdoper zong in zijn laatste momen-
ten een lied met de frase: ‘O God waar
zal ik henen gaan’. Iemand uit het pu-
bliek riep iets ter bemoediging, maar
werd opgepakt en eindigde twee we-

Onrustbarend getwitter in Moorddam

16de-eeuws Amsterdam
Je was vóór Oranje of Spaansgezind. Amsterdam
bleef een katholieke enclave in het Oranjegezinde,
protestante Holland, maar de vele geïmproviseerde
informatiestromen deden het tij keren.

Femke Deen: Publiek debat en propaganda in
Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand.
Amsterdam ‘M o o rd d a m’ 1 5 6 6 -1 578 . A m s t e rd a m
University Press, 296 blz. € 29,9 5
*4

Deze historica laat zien hoe invloedrijk brieven
en geruchten waren in 16de-eeuws Amsterdam.
Een belangrijk boek, ietwat schools.

Gevecht op de Dam tussen de Watergeuzen onder kolonel Helling en de in de stad gelegerde troepen op 23 november 1577, gravure (1579) van Frans Hogenberg

Door René van Stipriaan

S
oms presenteert een be-
langrijk boek zich in een
veel te bescheiden gedaan-
te. Het proefschrift waarop
Femke Deen in 2012 pro-
moveerde is nu versche-

nen in een handelseditie. Het is een
somber bruin, erg goedkoop uitge-
voerd boekwerk met de onappetijtelij-
ke titel Publiek debat en propaganda in
Amsterdam tijdens de Nederlandse Op-
stand. Typisch een ondertitel die tot
hoofdtitel is gebombardeerd, zoals in
de bètawetenschappen gebruikelijk is.
Het boek had kort en krachtig ‘Mo o rd -
d a m’ moeten heten. Een boek over de
jaren 1566-1578 waarin Amsterdam in
het opstandige Holland bekend komt
te staan als een oord waar een wreed
katholiek en Spaansgezind bewind de
lokale bevolking terroriseert.

Amsterdam begon net te ruiken aan de
onstuimige welvaartsgroei die investe-
ringen in overzeese handelswaar kon-
den opleveren. Familieclans streden
er om de macht, met alle politieke ma-
chinaties die daar bij hoorden. Deze
families liepen zich zo ongemerkt
warm om de rijke en machtige regen-
tenklasse van de Gouden Eeuw te wor-
de n .

Ondertussen brak in 1566 de Op-
stand uit. Het bewind van koning Fi-
lips II werd overal in de Nederlanden
uitgedaagd, niet alleen door protes-
tanten maar ook door de adel en ste-
delijke bestuurders. Ook in Amster-
dam werden in katholieke kerken
beelden, schilderijen en boekverza-
melingen vernield. Veel protestants-
gezinde Amsterdamse regenten de-
den mee, tot de hertog van Alva in
1567 naar de Nederlanden kwam om
alle opstandigheid hardhandig de kop
in te drukken. Amsterdam werd voor
de hertog een bruggenhoofd om het
noorden van Holland weer in handen
te krijgen. Tegen 1570 was de revolte
gesmoord, wie aan de ‘beroer ten’ h ad
deelgenomen zocht een goed heenko-
men in het buitenland, of werd ter
dood gebracht.

In 1572 laaide de veenbrand weer op,
de legers van Willem van Oranje wis-
ten grote delen van Holland en Zee-
land te ‘bevr ijden’. Terwijl veel stads-
besturen door de successen van
Oranje vrijwillig zijn kant kozen,
bleef Amsterdam Spaansgezind. Am-
sterdam werd een katholieke enclave
in een Oranjegezind protestants Hol-
land. Dit duurde tot 1578, toen een
slimme coup Amsterdam alsnog in
het Oranjekamp bracht.

Over met name die zes spannende
jaren gaat het boek van Femke Deen.
Juist omdat Amsterdam een enclave
was, werd de stad een proeftuin voor
het manipuleren van de publieke opi-
nie. Het stadsbestuur probeerde de
gelederen gesloten te houden met
proclamaties en het uitoefenen van
censuur, maar van buiten de stad
werden voortdurend pamfletten,
boekjes, en liedjes uit het Oranje-
kamp binnengesmokkeld. Deen laat
aan de hand van mooie archiefvond-
sten heel precies zien hoe al die be-
richten in de stad op elkaar botsen,
vervormd raken en heel subtiel de
loop der dingen beïnvloeden.

Ve rd e e l st at i o n
Nog belangrijker is dat Deen aantoont
dat het niet, zoals historici tot voor
kort dachten, de gedrukte pamfletten
waren die de gemoederen in bewe-

ken later op de brandstapel. Het werd
door het protestantse kamp in liedjes
en pamfletten breed uitgemeten. Am-
sterdam hield er zijn bijnaam ‘Mo o rd -
d a m’ aan over. Nuchtere analyse van
de cijfers leert dat in Amsterdam naar
verhouding nauwelijks meer mensen
ter dood werden gebracht dan in an-
dere delen van de Lage Landen. Maar
de negatieve beeldvorming was niet
meer te keren.

Sy m p t o o m b e st r i j d i ng
Uit alle macht werd geprobeerd de in-
formatiestromen te onderbreken. Al
in 1568 werd een koopman die bij bin-
nenkomst van Amsterdam naar waar-
heid meldde dat hij in Keulen had ge-
zien dat Willem van Oranje bezig was
daar troepen te werven, voor twintig
jaar uit de stad verbannen. Het was
symptoombestrijding. Een paar jaar
later werd op de Dam een grote boek-
verbranding georganiseerd. In het
publiek zou iemand hebben geroe-
pen: ‘Oho, ho! ’t Is al te laat. De geu-
zen kennen die boeken al van bui-
te n . ’

Deze anonieme figuur vatte in de
kern samen waar het in Deens boek
om gaat: de geest was uit de fles.
Overtuigingen werden gevoed door
geruchten en op maat gesneden rede-
neringen. Het kamp van Willem van
Oranje was er zeer bedreven in. Deen

geeft veel voorbeelden van handge-
schreven brieven, van de prins of zijn
medewerkers, waarvan de inhoud tel-
kens subtiel aan de omstandigheden
en de geadresseerde werd aangepast.
Oranje kon het zo makkelijk doen
voorkomen of hij zich bijzonder om
zijn aanhangers in een bepaalde
plaats bekommerde. Het was efficiënt
en doeltreffend. Het Spaanse bewind
werd er radeloos van.

Dat geruchten en alle mogelijke
geïmproviseerde informatiestromen
een grote invloed hadden tijdens de
Opstand werd al langere tijd ver-
moed, maar Femke Deen legt de prak-
tijk ervan overtuigend bloot. Het boek
is af en toe wat schools, met brave
‘ove rz i c h te n’ en ‘conclusie s’, maar
dat doet aan de kwaliteit van het be-
toog niets af.

Propaganda was overigens geen
wondermiddel. De waarheid was het
eerste slachtoffer, met alle wantrou-
wen en paranoia die daarbij horen.
Willem van Oranje kon er goed mee
overweg, maar moest ook ervaren
dat hij net zo makkelijk zelf mikpunt
van zwartmakerij kon worden. In
het jaar dat Amsterdam zijn kant
koos, kwam hij zelf ook met harde
censuurmaatregelen. Vrijheid was
een mooi en verleidelijk woord,
maar het ging hem uiteindelijk om
de macht.

Iemand uit het publiek
riep iets en eindigde
op de brandstapel

Later werd op de Dam
een grote boekverbranding
ge o rg a n i s e e rd
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