geschiedenis

Non-fictiedebuut Het verhaal van een Amsterdamse regentenfamilie

Altijd zat er wel
een Bicker in het
stadsbestuur
In de eerste helft van de 17de eeuw is er geen Amsterdamse
familie met zoveel macht en rijkdom als de Bickers. Simone van
der Vlugt dook voor haar non-fictiedebuut Wij zijn de Bickers!
in de handel en wandel van het regentengeslacht. ‘Alleen de
Bickers konden zeggen dat ze echte Amsterdammers waren.’
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D

at de research naar de
Amsterdamse regentenfamilie Bicker
haar ook naar haar
woonplaats Alkmaar
bracht, was een verrassing voor romanschrijfster Simone
van der Vlugt. Daar
begon bierbrouwer Pieter Pieterszoon Bicker in
juni 1575 aan een nieuw bestaan, omdat hij op
verdenking van sympathie voor het protestantisme niet meer welkom was in het katholieke
Amsterdam. “Hij kon terugvallen op het Alkmaarse familiebezit, bestaande uit een weiland, huizen en een brouwerij. Hij kreeg opvallend snel alle stadsrechten toegekend en vond
een derde liefde in de Alkmaarse Joostken van
Teylingen. Het beviel hem hier goed.”
Bij het schrijven van haar laatste historische
roman, Het Schaduwspel, was ze gestuit op een
hele reeks Bickers. Ondanks die omvangrijke
familie stond voor Van der Vlugt vast dat ze
geen familiegeschiedenis wilde schrijven. “Ik
licht een paar belangrijke Bickers uit en geef
een schets van het leven in Amsterdam in de
16de en 17de eeuw. Lezers van mijn historische
romans zijn dat van me gewend. Ik neem ze
mee op sleeptouw de Warmoesstraat in, het
Oudekerksplein over en de Sint Anthonisdijk
op, langs door uitgespoelde wolverf verkleurde
sloten. Wandelingen als raamwerk voor sfeerbeschrijvingen. Als je de geschiedenis een klein
beetje inkleurt, voorkom je dat de lezers verdwalen in een woud vol historische feiten.”

Is dat waarom u de gedachten en gevoelens
van de vroege Bickers inkleurt? Of is dat het
gevolg van een gebrek aan bronnen?
“De zestiende-eeuwse bronnen zijn inderdaad

